COMISIA
VON DER LEYEN
(101)

De la începutul acestui mandat, Comisia von der Leyen se străduiește să își
îndeplinească promisiunea de a face Uniunea Europeană mai ecologică, mai
digitală și mai echitabilă. În același timp, a trebuit și trebuie în continuare să
reacționeze la evenimente istorice care au afectat și mai afectează viețile
multor europeni – pandemia provocată de coronavirus și războiul Rusiei
împotriva Ucrainei.
Cu acest joc, puteți avea o privire retrospectivă asupra acțiunilor Comisiei din
ultimii trei ani. Testați-vă cunoștințele despre principalele inițiative lansate de
Comisie pentru a-și îndeplini promisiunile de la începutul mandatului și pentru
a răspunde provocărilor fără precedent cu care s-a confruntat și se confruntă
în continuare.

Reguli de joc
Fiecare eveniment este însoțit de trei întrebări pe tema respectivă. Jucătorul
care ajunge pe o casetă primește de la adversari una dintre întrebările
relevante din această broșură. Dacă răspunde corect, poate să dea cu zarul
încă o dată și să încerce să răspundă la o altă întrebare. Dacă răspunde greșit,
următorul jucător dă cu zarul. Fiecare jucător poate da cu zarul de maximum
trei ori la rând. După trei răspunsuri corecte consecutive, jucătorul dă zarul
următorului jucător, dar primește un joker care îi permite să mai arunce o dată
cu zarul când îi vine rândul din nou, chiar dacă a răspuns greșit. Câștigă cel
care ajunge primul la linia de sosire.

Notă: informațiile din această broșură reprezintă situația din data de 16
august 2022.

1.12.2019

Comisia von der Leyen
își preia mandatul
Î.1
Câte femei au ocupat funcția de președinte al Comisiei Europene?


Doar una! În decembrie 2019, Ursula von der Leyen l-a înlocuit pe
Jean-Claude Juncker în funcția de președinte al Comisiei Europene,
devenind prima femeie care îndeplinește acest rol.

Î.2
Când a fost aleasă Ursula von der Leyen președintă a Comisiei Europene de
către Parlamentul European?
A. În mai 2019
B. În iulie 2019
C. În septembrie 2019

Î.3
Puteți numi una dintre cele șase priorități politice ale Comisiei von der Leyen?







un Pact ecologic european;
o Europă pregătită pentru era digitală;
o economie în serviciul cetățenilor;
o Europă mai puternică pe plan internațional;
promovarea modului nostru de viață european;
un nou elan pentru democrația europeană.

01
11.12.2019

Se lansează
Pactul verde european
Î.1
Care este principalul obiectiv vizat de Comisia Europeană prin Pactul verde
european?
A. Ca Europa să devină primul continent neutru din punct de
vedere climatic până în 2050
B. Ca Europa să devină cel mai ecologic continent până în 2050
C. Ca Europa să devină primul producător de produse ecologice până în
2050.

Î.2
Ce fracțiune din investițiile realizate din NextGenerationEU și din bugetul pe
șapte ani al UE va finanța Pactul verde?
A. O treime
B. Două treimi
C. Trei treimi

Î.3
Cu cât dorește Comisia Europeană să reducă emisiile de gaze cu efect de seră
până în 2030 (față de nivelurile din anii 1990)?
A. Cu cel puțin 15 %
B. Cu cel puțin 35 %
C. Cu cel puțin 55 %

02
14.1.2020

Se prezintă Planul de investiții
al Pactului verde european și
Mecanismul pentru o tranziție justă
Î.1
Care va fi rolul Planului de investiții al Pactului verde european?
 Va oferi finanțare UE pentru investițiile publice și private
necesare pentru ca Europa să devină primul continent neutru
din punct de vedere climatic până în 2050.

Î.2
Mecanismul pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru ca
tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic să aibă loc în
mod echitabil și ca nimeni să nu fie lăsat în urmă. Ce sumă va mobiliza
Mecanismul pentru o tranziție justă?
A. Cel puțin 20 de miliarde EUR
B. Cel puțin 60 de miliarde EUR
C. Cel puțin 100 de miliarde EUR

Î.3
Ce regiuni vor beneficia cel mai mult de Mecanismul pentru o tranziție justă?
 Vor putea beneficia de acest sprijin toate statele membre, dar
mai ales regiunile cu cele mai mari emisii de CO2 și regiunile
cu cele multe locuri de muncă care depind de combustibilii
fosili.

03
31.1.2020

Regatul Unit părăsește UE
Î.1
Când a fost încheiat Acordul de retragere dintre UE și Regatul Unit și când a
intrat în vigoare?


Acordul privind retragerea Regatului Unit din Uniunea
Europeană a fost încheiat la 1 octombrie 2019 și a intrat în
vigoare la 1 februarie 2020.

Î.2
Cine a reprezentat UE în negocierile privind retragerea Regatului Unit din UE?


Michel Barnier

Î.3
Cum se numește soluția găsită pentru Irlanda și Irlanda de Nord în timpul
negocierilor dintre UE și Regatul Unit?
A. Acordul de retragere
B. Acordul comercial și de cooperare
C. Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord

04
5.2.2020

Se prezintă noua metodologie
pentru negocierile de aderare la UE
Î.1
Care sunt cele patru mari principii ale noii metodologii în materie de extindere?


Credibilitate, predictibilitate, dinamism și orientare politică
mai puternică.

Î.2
Ce oraș european a dat numele criteriilor de aderare pe care trebuie să le
îndeplinească o țară pentru a primi statutul de țară candidată?
A. Copenhaga
B. Bruxelles
C. Ljubljana

Î.3
La ce parteneri ai UE ne referim când vorbim despre Balcanii de Vest?


Albania, Bosnia și Herțegovina,
Macedonia de Nord și Serbia.

Kosovo,

Muntenegru,

05
19.2.2020

Se publică Agenda pentru conturarea
viitorului digital al Europei
Î.1
Puteți numi unul dintre cei trei piloni ai transformării digitale europene?


Răspunsuri posibile: 1) tehnologia în serviciul cetățenilor; 2) o
economie digitală echitabilă și competitivă; 3) o societate
deschisă, democratică și durabilă.

Î.2
UE își propune să devină un lider mondial în transformarea digitală. Puteți da
un exemplu de mod în care se va realiza acest lucru?


Răspunsuri posibile: 1) devenind un exemplu de urmat la nivel
global în domeniul economiei digitale; 2) sprijinind digitalizarea
economiilor în curs de dezvoltare; 3) elaborând standarde
digitale pe care să le promoveze la nivel internațional.

Î.3
Puteți da un exemplu de modalitate prin care strategia digitală va ajuta UE să
devină neutră din punct de vedere climatic prin intermediul Pactului verde
european?



Răspunsuri posibile: 1) lansarea unei noi strategii industriale a
UE; 2) îmbunătățirea capacității UE de a prognoza și de a
gestiona catastrofele ecologice; 3) sprijinirea economiei
circulare; 4) lansarea unei inițiative privind dispozitivele
electronice circulare; 5) transformarea, până în 2030, a centrelor
de date și a infrastructurilor TIC în centre și infrastructuri neutre
din punctul de vedere al impactului asupra climei; 6) valorificarea
inteligenței artificiale, a tehnologiilor 5G și cloud, a tehnicii de
calcul la margine și a internetului obiectelor; 7) sprijinirea
transportului automatizat și conectat; 8) efectuarea de achiziții
publice mai durabile; 9) stabilirea unui standard pentru
încărcătoarele comune pentru dispozitivele electronice.

06
4.3.2020

Se adoptă
Legea europeană a climei
Î.1
Cât a durat până a intrat în vigoare propunerea de Lege europeană a climei?
A. 1 an și 3 luni (martie 2020 – iulie 2021)
B. 2 ani și 2 luni (ianuarie 2020 – martie 2022)
C. 2 ani și 6 luni (decembrie 2019 – mai 2022)

Î.2
Numiți unul dintre cele 5 obiective ale Legii europene a climei.


Răspunsuri posibile: 1) să stabilească direcția pe termen lung
pentru îndeplinirea obiectivului de neutralitate climatică până
în 2050 cu ajutorul tuturor politicilor, într-un mod echitabil
din punct de vedere social și eficient din punctul de vedere al
costurilor; 2) să stabilească un obiectiv mai ambițios al UE
pentru 2030, pentru a plasa Europa pe o cale sigură către
atingerea neutralității climatice până în 2050; 3) să creeze un
sistem de monitorizare a progreselor și să ia măsuri
suplimentare, dacă este nevoie; 4) să asigure predictibilitate
pentru investitori și alți actori economici; 5) să se asigure că
tranziția către neutralitatea climatică este ireversibilă.

Î.3
Care este obiectivul UE pentru 2030 în ceea ce privește reducerea emisiilor
nete de gaze cu efect de seră (față de nivelurile din 1990)?
A. Cel puțin 30 %
B. Cel puțin 55 %
C. Cel puțin 72 %

07
5.3.2020

Se adoptă noua strategie
privind egalitatea de gen pentru
perioada 2020-2025
Î.1
Când a fost stabilit principiul egalității salariale între bărbați și femei?
A. în Tratatul de la Roma (1957)
B. în Tratatul de la Maastricht (1992)
C. în Tratatul de la Lisabona (2007)

Î.2
Dați un exemplu de obiectiv principal al Strategiei privind egalitatea de gen
pentru perioada 2020-2025.


Răspunsuri posibile: 1) să se pună capăt violenței bazate pe
gen; 2) să se combată stereotipurile de gen; 3) să se elimine
disparitatea de gen de pe piața forței de muncă; 4) să se
asigure participarea egală a femeilor și a bărbaților în diferite
sectoare ale economiei; 5) să se reducă diferența de
remunerare și de pensie între femei și bărbați; 6) să se elimine
disparitatea de gen în ceea ce privește serviciile de îngrijire;
și 7) să se atingă un echilibru între bărbați și femei în procesul
decizional și în politică.

Î.3
Care este ponderea femeilor în rândul membrilor parlamentelor naționale din
UE?
A. 10 %
B. 33 %
C. 49 %

08
9.3.2020

Se adoptă o strategie cuprinzătoare
a UE pentru Africa
Î.1
Strategia UE pentru Africa propune cinci parteneriate-cheie între cele două
continente. Puteți da un exemplu?


Răspunsuri posibile: 1) creștere durabilă și locuri de muncă; 2)
tranziția către o economie verde și accesul la energie; 3)
transformarea digitală; 4) pacea, securitatea și guvernanța;
5) migrația și mobilitatea.

Î.2
Ce investiții își propune să mobilizeze Pachetul de investiții „Global Gateway
Africa-Europa”?
A. 100 de miliarde EUR
B. 150 de miliarde EUR
C. 200 de miliarde EUR

Î.3
Când a fost instituit oficial Parteneriatul Africa-UE?
A. În 2000
B. În 2005
C. În 2010
* Parteneriatul Africa-UE a fost instituit oficial în 2000, la primul summit
dintre UE și Organizația Unității Africane (predecesoarea Uniunii Africane),
care a avut loc la Cairo.

09
10.3.2020

Se adoptă
noua strategie industrială
Î.1
Cât de mult reprezintă industria în exporturile de bunuri din UE?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

Î.2
Cât la sută din întreprinderile europene pot fi considerate întreprinderi mici și
mijlocii (IMM-uri)?
A. 10 %
B. 50 %
C. 99 %

Î.3
Ce pondere din valoarea adăugată totală din UE este generată de industria
europeană?
A. 20 %
B. 40 %
C. 80 %

10
Martie 2020

Acțiuni împotriva coronavirusului
Î.1
Primul caz european de COVID-19 a fost raportat la 24 ianuarie 2020. În ce
țară a UE?
A. Spania
B. Italia
C. Franța

Î.2
Când a lansat UE primul acord privind achizițiile publice comune de
contramăsuri medicale pentru COVID-19?
A. În februarie 2020
B. În martie 2020
C. În aprilie 2020

Î.3
Când a început vaccinarea împotriva COVID-19 în toate țările UE?
A. în decembrie 2020
B. În ianuarie 2021
C. În februarie 2021

11
4.5.2020

Răspunsul mondial la criza provocată
de coronavirus se concretizează întro campanie de strângere de fonduri
Î.1
Făcând front comun împotriva pandemiei de COVID-19, Comisia Europeană și
partenerii săi mondiali s-au reunit pentru a se asigura că toate vaccinurile,
metodele de diagnosticare și tratamentele noi sunt puse la dispoziție în toată
lumea, la un preț accesibil. Campania globală de strângere de fonduri –
Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus – a început pe 4 mai
2020. Câte fonduri s-au strâns în ziua respectivă?
A. 4,4 miliarde EUR
B. 7,4 miliarde EUR
C. 10,4 miliarde EUR

Î.2
Care au fost principalele domenii care au beneficiat de fondurile colectate prin
Răspunsul mondial la criza provocată de coronavirus?
A. Testare, tratament și prevenție
B. Acțiune, vindecare și învățare
C. Cercetare, investiții și implementare

Î.3
De la începutul pandemiei de COVID-19 și până acum, răspunsul Echipei
Europa (adică UE, statele sale membre și instituțiile financiare europene) a
atins valoarea de 53,7 miliarde EUR. Câte țări au beneficiat de acest sprijin?
A. 90
B. 110
C. 140

12
7.5.2020

Se adoptă un plan de acțiune pentru
prevenirea spălării banilor și a
finanțării terorismului
Î.1
Spălarea banilor este o infracțiune greu de detectat. Consecințele sale pot avea
un impact grav asupra economiei UE și asupra sistemului său financiar. De aceea,
UE trebuie să aplice o abordare multilaterală pentru a combate spălarea banilor
și finanțarea terorismului. Sunt necesare acțiuni pe mai multe niveluri. Puteți da
un exemplu?


Răspunsuri posibile: 1) aplicarea efectivă a normelor UE
existente; 2) un set mai armonizat de norme; 3) supravegherea la
nivelul UE; 4) un mecanism de sprijin și de cooperare pentru
unitățile de informații financiare; 5) consolidarea dispozițiilor de
drept penal și a schimbului de informații la nivelul Uniunii; 6) o
Europă mai puternică pe plan internațional.

Î.2
UE a întocmit o listă cu țări terțe cu grad ridicat de risc din cauza unor deficiențe
strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării
terorismului. Puteți da un exemplu de obiectiv vizat când s-a întocmit această
listă?


Răspunsuri posibile: 1) protejarea integrității sistemului
financiar al Uniunii și a pieței interne; 2) consolidarea securității
interne; 3) promovarea dezvoltării durabile.

Î.3
Câte țări terțe sunt enumerate ca prezentând amenințări semnificative la adresa
sistemului financiar al Uniunii Europene? (la 13 martie 2022)
A. 20
B. 25
C. 30

13
20.5.2020

Se adoptă Strategia UE privind
biodiversitatea pentru 2030 și
Strategia „De la fermă la
consumator”
Î.1
Strategia privind biodiversitatea pentru 2030 vizează extinderea zonelor
Natura 2000 existente. Cât la sută din suprafața terestră a UE și respectiv din
teritoriul său marin face parte din rețeaua Natura 2000?
A. 10 % din suprafețele terestre și peste 8 % din teritoriul marin
B. 18 % din suprafețele terestre și peste 8 % din teritoriul marin
C. 40 % din suprafețele terestre și peste 8 % din teritoriul marin

Î.2
Prin Strategia „De la fermă la consumator”, Comisia caută să stimuleze
extinderea suprafeței dedicate agriculturii ecologice în UE. Cât la sută din
totalul terenurilor agricole ar urma să fie dedicat agriculturii ecologice până
în 2030?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

Î.3
Până în 2030, cu ce procent ar trebui redusă utilizarea îngrășămintelor?
A. Cu cel puțin 5 %
B. Cu cel puțin 10 %
C. Cu cel puțin 20 %

14
27.5.2020

Se prezintă instrumentul
NextGenerationEU
Î.1
Care este valoarea totală a NextGenerationEU (în prețuri curente)?
A. 750 de miliarde EUR
B. 806,9 miliarde EUR
C. 853 de miliarde EUR

Î.2
Ce procent din fondurile NextGenerationEU este dedicat combaterii
schimbărilor climatice?
A. 27 %
B. 37 %
C. 47 %

Î.3
Ce procent din fondurile NextGenerationEU este dedicat tranziției digitale?
A. 15 %
B. 20 %
C. 25 %

15
17.6.2020

Se prezintă
Strategia UE privind vaccinurile
Î.1
Procesul normal de dezvoltare și autorizare a unui vaccin durează 10 ani.
Având în vedere gravitatea pandemiei de COVID-19, la cât timp s-a redus
procesul?
A. 3-5 ani
B. 1-2 ani
C. 12-18 luni

Î.2
Ce este COVAX?
A. O companie farmaceutică care dezvoltă vaccinuri împotriva COVID19.
B. Un mecanism care caută să asigure accesul corect și echitabil
al tuturor țărilor la vaccinurile împotriva COVID-19.
C. Un grup de experți naționali care examinează procesul de fabricație a
vaccinurilor.

Î.3
Cum se numește agenția europeană care a evaluat siguranța vaccinurilor
împotriva COVID-19?
A. Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA)
B. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)
C. Alianța Mondială pentru Vaccinuri și Imunizare (GAVI)

16
24.6.2020

Se lansează Strategia UE
privind drepturile victimelor pentru
2020-2025
Î.1
În procesul de vindecare a victimelor, justiția reparatorie joacă un rol foarte
important. Ea este abordată în Strategia UE privind drepturile victimelor. Ce
înseamnă justiția reparatorie?


Este vorba despre servicii care le oferă victimelor un mediu
sigur pentru a-și face auzită vocea: medierea victimăinfractor, conferințe familiale, cercuri de verdict etc.

Î.2
Ce credeți că reprezintă numărul 116 006?
A. Numărul de infracțiuni informatice comise în UE în a doua jumătate
a anului 2021.
B. Numărul de polițiști care au participat la cursuri de formare privind
nediscriminarea.
C. Numărul de telefon al liniei de asistență telefonică dedicate
victimelor criminalității din întreaga Europă.

Î.3
Menționați unul dintre cele cinci domenii principale ale Strategiei UE privind
drepturile victimelor.


Răspunsuri posibile: 1) raportarea infracțiunilor și
comunicarea cu victimele; 2) sprijinirea și protecția celor mai
vulnerabile victime; 3) accesul la despăgubiri; 4) cooperarea și
coordonarea între autoritățile judiciare și de aplicare a legii,
asistența medicală, asistenții sociali etc.; 5) drepturile
victimelor, în general.

17
1.7.2020

Se prezintă pachetul de sprijin pentru
reducerea șomajului în rândul
tinerilor și Agenda europeană pentru
competențe
Î.1
Ce înseamnă educația și formarea profesională?


Educația și formarea profesională reprezintă un elementcheie al învățării pe tot parcursul vieții, oferindu-le oamenilor
cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pe piața
forței de muncă. Vizează aproximativ jumătate din elevii din
învățământul secundar superior din UE și permite ca două
treimi din angajații UE să se perfecționeze sau să se recalifice.
Îi ajută pe tineri să se pregătească pentru primul loc de muncă
și le permite adulților să dobândească noi competențe și să-și
dezvolte cariera.

Î.2
Câți tineri au intrat pe piața forței de muncă datorită Garanției pentru tineret?
A. Peste 24 de milioane de tineri
B. Peste 20 de milioane de tineri
C. Peste 16 milioane de tineri

Î.3
În conformitate cu Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor
sociale din martie 2021, ce proporție din adulți ar trebui, în perspectiva anului
2030, să participe la formare în fiecare an?
A. Cel puțin 60 %
B. Cel puțin 45 %
C. Cel puțin 55 %

18
8.7.2020

Se prezintă Strategia privind
hidrogenul și Strategia UE pentru
integrarea sistemului energetic
Î.1
Care este ponderea hidrogenului în consumul actual de energie al Europei?
A. 10 %
B. 5 %
C. Sub 2 %

Î.2
Unul dintre obiectivele principale ale Alianței europene pentru hidrogen curat
este de a facilita investițiile în hidrogen curat. În acest scop, alianța a pregătit
o serie de proiecte de investiții viabile. Despre câte proiecte este vorba?
A. 60
B. 750
C. 900

Î.3
Cât de mult hidrogen din surse regenerabile va fi produs în UE în perspectiva
anului 2030?
A. 5 milioane de tone
B. 10 milioane de tone
C. 2 milioane de tone

19
21.7.2020

Liderii UE convin asupra Planului de
redresare și a CFM pentru perioada
2021-2027
Î.1
Care este cuantumul total al bugetului pe termen lung al UE pentru perioada
2021-2027 (în prețuri curente)?
A. 1 211 miliarde EUR
B. 500 de miliarde EUR
C. 3 000 de miliarde EUR

Î.2
Ce nu este NextGenerationEU?
A. Un program al UE pentru următoarea generație de produse
digitale
B. Un instrument temporar de redresare instituit pentru a aborda
consecințele sociale și economice ale pandemiei de coronavirus
C. Un Mecanism de redresare și reziliență pentru acordarea de
împrumuturi și granturi statelor membre

Î.3
În contextul bugetului pe termen lung al UE și al Planului de redresare, ce se
înțelege prin „regimul de condiționalitate”?
A. Condițiile în care țările din afara UE pot solicita împrumuturi.
B. Condițiile de protejare a bugetului UE atunci când există
încălcări ale principiilor statului de drept într-un stat membru.
C. Condițiile în care IMM-urile pot investi acești bani în producția de
produse durabile.

20
27.8.2020

Se semnează primul contract
cu o companie farmaceutică pentru
achiziționarea de vaccinuri împotriva
COVID-19
Î.1
Câte doze de vaccinuri împotriva COVID-19 asigurase Comisia Europeană la
jumătatea anului 2022?
A. Până la 4,2 miliarde de doze
B. Până la 3 miliarde de doze
C. Până la 1,5 miliarde de doze

Î.2
Cu câte întreprinderi a semnat Comisia Europeană contracte pentru a asigura
aprovizionarea cu vaccinuri împotriva COVID-19?
A. Cu 5 companii
B. Cu 8 companii
C. Cu 11 companii

Î.3
Câte vaccinuri au fost aprobate până în prezent în UE? Știți care sunt
companiile care le produc?



Șase vaccinuri au fost aprobate în UE. Acestea sunt produse
de: BioNTech și Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutica NV, Novavax și Valneva.

21
18.9.2020

Se prezintă cel dintâi
plan de acțiune al UE de combatere a
rasismului
Î.1
Când a fost numit primul coordonator antirasism al UE?
A. În 2020
B. În 2021
C. În 2022

Î.2
Puteți da un exemplu de obiectiv pe care UE urmărește să-l atingă prin planul
său de acțiune antirasism?


Răspunsuri posibile: 1) să îmbunătățească punerea în aplicare
a legislației UE menite să asigure protecția împotriva
discriminării; 2) să formeze autoritățile de aplicare a legii (ex.
poliția națională) pentru a preveni crearea de profiluri rasiale
sau etnice, astfel încât serviciile polițienești și protecția să
fie echitabile; 3) să consolideze implementarea planurilor
naționale de acțiune ale statelor membre pentru prevenirea și
combaterea rasismului; 4) să contracareze discursurile online
de incitare la ură; 5) să îmbunătățească diversitatea
personalului UE, să prevină orice posibilă discriminare în
procesul de recrutare; 6) să consolideze parteneriatul cu
actorii societății civile.

Î.3
Care este deviza UE? Aceasta face referire la influența pozitivă a melanjului
de culturi, tradiții și limbi și reflectă ideile din Planul de acțiune al UE de
combatere a rasismului.



„Unită în diversitate”

22
23.9.2020

Se prezintă noul pact privind
migrația și azilul
Î.1
Câte persoane au imigrat în UE în 2020?
A. 3,1 milioane de persoane
B. 1,92 milioane de persoane
C. 530 000 de persoane

Î.2
Din câte țări au venit persoanele care au solicitat azil în UE în 2021?
A. Din aproximativ 140 de țări
B. Din aproximativ 80 de țări
C. Din aproximativ 60 de țări

Î.3
Care sunt cele trei țări din UE cu cel mai mare număr pe cap de locuitor de
persoane care au solicitat azil pentru prima dată în 2021?
A. Spania, Italia și Grecia
B. Cipru, Austria și Slovenia
C. Polonia, Ungaria și Cehia

23
24.9.2020

Se adoptă
Pachetul privind finanțele digitale
Î.1
Una dintre marile ambiții ale UE este tranziția digitală, proces prin care Europa
ar urma să devină un actor digital global. De aceea, a elaborat Strategia
privind finanțele digitale. Numiți un domeniu în care UE intenționează să
aducă îmbunătățiri prin această strategie.


Răspunsuri posibile: 1) serviciile financiare transfrontaliere și
produsele financiare pentru consumatori; 2) inovarea bazată
pe date; 3) gestionarea datelor (ex. protecția și supravegherea
datelor); 4) finanțarea IMM-urilor; 5) concurența între
furnizorii de servicii financiare.

Î.2
Ce sunt criptoactivele?


Criptoactivele sunt reprezentări digitale ale valorilor sau ale
drepturilor. Ele pot fi transferate și stocate electronic,
folosind o tehnologie blockchain specifică. Pot fi utilizate sub
formă de monede ori jetoane digitale pentru a accesa servicii
financiare sau ca mijloc de plată.

Î.3
Ca parte a Pachetului privind finanțarea digitală, Comisia a propus
Regulamentul privind reziliența operațională digitală (DORA). Ce urmărește
DORA?
A. Să stimuleze inovarea responsabilă și concurența între furnizorii de
servicii financiare
B. Să le permită consumatorilor să plătească mai ușor în magazine și să
efectueze tranzacții de comerț electronic într-un mod sigur și practic
C. Să se asigure că există elemente de siguranță care să le
permită tuturor participanților la sistemul financiar să se
apere împotriva atacurilor cibernetice și a altor riscuri.

24
6.10.2020

Se adoptă un plan economic și de
investiții pentru Balcanii de Vest
Î.1
Care este suma care urmează să fie mobilizată prin Planul de investiții pentru
Balcanii de Vest?
A. Până la 29 de miliarde EUR
B. Până la 16 miliarde EUR
C. Până la 13 miliarde EUR

Î.2
Puteți numi un domeniu în care vor fi finanțate proiecte datorită Planului de
investiții pentru Balcanii de Vest?


Răspunsuri posibile: 1) transporturi durabile; 2) energie
curată; 3) mediu și climă; 4) sectorul digital; 5) sectorul privat;
6) capitalul uman.

Î.3
UE a sprijinit și sprijină realizarea de reforme în Balcanii de Vest cu mijloace
financiare și tehnice. Numiți unul dintre principalele programe prin care UE
oferă astăzi acest tip de asistență.
A. Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA)
B. Asistența UE pentru preaderare pentru dezvoltare rurală (IPARD)
C. Asistență comunitară pentru reconstrucție, dezvoltare și stabilizare
(CARDS)

25
7.10.2020

Se adoptă un plan pe 10 ani de
sprijinire a romilor în UE
Î.1
Câte persoane de etnie romă trăiesc în UE?
A. Aproximativ 3,5 milioane
B. Aproximativ 8 milioane
C. Aproximativ 6 milioane

Î.2
Cât la sută din populația de etnie romă s-a confruntat cu discriminări în ultimii
5 ani?
A. 31 %
B. 41 %
C. 51 %

Î.3
Planul pe 10 ani de sprijinire a romilor în UE cuprinde șapte domenii principale
de acțiune. Puteți numi unul?


Cele șapte domenii sunt: egalitatea, incluziunea, participarea,
educația, ocuparea forței de muncă, sănătatea și locuințele.

26
14.10.2020

Se adoptă
o nouă strategie privind substanțele
chimice
Î.1
Substanțele chimice fac parte din cotidian, dar unele dintre ele pot dăuna grav
sănătății sau mediului înconjurător. De aceea, Comisia Europeană a adoptat
o nouă strategie privind substanțele chimice. Pentru anumite grupuri de
substanțe chimice există reglementări speciale. Puteți numi un astfel grup?



Răspunsuri posibile: 1) biocide; 2) pesticide; 3) produse
farmaceutice; 4) produse cosmetice; 5) perturbatori endocrini
etc.

Î.2
Care sunt obiectivele Strategiei privind substanțele chimice?


Răspunsuri posibile: 1) să se protejeze sănătatea oamenilor și
a mediului; 2) să se garanteze siguranța și durabilitatea
substanțelor chimice create; 3) să se creeze un mediu fără
substanțe toxice.

Î.3
Puteți da un exemplu de produs utilizat în viața de zi cu zi care poate conține
substanțe chimice?


Răspunsuri posibile: 1) jucării și alte produse pentru copii; 2)
alimente; 3) produse cosmetice; 4) obiecte de mobilier; 5)
textile.

27
27.10.2020

Se efectuează primele plăți din
Instrumentul SURE,
lansat în aprilie
Î.1
De la ce vine abrevierea SURE?
A. Strategia pentru șomaj, redresare și economie (Strategy for
Unemployment, Recovery and Economy)
B. Sprijin pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de
urgență (Support to mitigate Unemployment Risks in an
Emergency)
C. Schema pentru munca declarată în Uniune (Scheme for the Union’s
Registered Employment)

Î.2
Ce criză a dus la lansarea Instrumentului SURE? Și care sunt principalele
domenii pe care acest instrument urmărește să le abordeze?
1. pandemia de COVID-19
2. protejarea locurilor de muncă, menținerea locurilor de muncă,
acoperirea costurilor schemelor de reducere a activității

Î.3
Care au fost primele trei țări care au beneficiat de prima tranșă SURE?
A. Spania, Italia și Polonia
B. Franța, Portugalia și Slovenia
C. Grecia, Slovacia și Germania

28
11.11.2020

Se lansează
Noua agendă privind consumatorii
Î.1
Cum îi va ajuta Noua agendă a consumatorilor pe consumatori să joace un rol
activ în tranziția verde? Puteți da un exemplu?


Răspunsuri posibile: 1) se va asigura că pe piața UE sunt
disponibile atât produse sustenabile, cât și suficiente informații
clare, care să le permită consumatorilor să facă alegeri în
cunoștință de cauză; 2) se va asigura că sunt disponibile mai
multe informații despre sustenabilitatea produselor; 3) îi va
proteja pe consumatori împotriva unor practici precum
dezinformarea ecologică sau obsolescența prematură; 4) va
încuraja reparațiile și produsele mai sustenabile și mai
„circulare”; 5) va încuraja firmele să sprijine consumul durabil.

Î.2
Cheltuielile de consum descriu suma totală cheltuită de persoanele fizice pentru
bunuri și servicii finale. Ce procent din PIB-ul UE provine din cheltuielile de
consum?
A. 45 %
B. 33 %
C. 54 %

Î.3
UE le oferă consumatorilor mijloacele de a juca un rol activ în tranziția verde, de
exemplu în alegerea unor produse mai durabile. Printre altele, UE își propune să
îi protejeze pe consumatori împotriva practicilor de dezinformare ecologică. Ce
înseamnă „dezinformarea ecologică”?
A. Substanțele chimice utilizate de întreprinderi în producția de textile
B. Practica prin care întreprinderile creează o impresie falsă cu
privire la impactul sau beneficiile produselor lor asupra
mediului
C. Practica prin care firmele oferă gratuit mici obiecte din plastic

29
11.11.2020

Se fac primii pași în direcția
construirii uniunii europene a
sănătății
Î.1
În contextul construirii uniunii europene a sănătății, UE intenționează să
consolideze pregătirea și răspunsul la crize a două agenții ale UE importante
în acest domeniu. Care sunt acestea?
A. Agenția Europeană de Apărare și Agenția Europeană pentru Produse
Chimice
B. Agenția Europeană pentru Medicamente și Centrul European
de Prevenire și Control al Bolilor
C. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și Agenția UE
pentru Securitate Cibernetică

Î.2
O parte esențială a uniunii europene a sănătății este Planul european de luptă
împotriva cancerului. Știți despre ce e vorba?


Prin Planul european de luptă împotriva cancerului, UE își
propune să îmbunătățească prevenirea cancerului și să se
asigure că pacienții, supraviețuitorii, familiile și îngrijitorii
acestora se pot bucura de o calitate ridicată a vieții.

Î.3
În ce țară se află Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)?
A. Belgia
B. Suedia
C. Polonia

30
12.11.2020

Se prezintă cea dintâi strategie
privind egalitatea pentru persoanele
LGBTIQ
Î.1
Comisia Europeană și-a intensificat acțiunile de promovare a unei uniuni a
egalității pentru toți. În acest sens, a adoptat prima Strategie a UE privind
egalitatea pentru persoanele lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și
queer (LGBTIQ). Strategia a stabilit o serie de obiective-cheie care să fie
îndeplinite în cadrul a patru piloni până în 2025. Ce credeți că acoperă acești
piloni? Puteți da un exemplu de domeniu în care sunt necesare mai multe acțiuni?
 Răspunsuri posibile: 1) combaterea discriminării persoanelor
lesbiene, gay, bisexuale, transgen, intersexuale și queer; 2)
garantarea siguranței acestor persoane; 3) construirea unor
societăți incluzive; 4) inițierea unui apel la egalitate pentru
persoanele LGBTIQ în întreaga lume.

Î.2
Cum ați descrie o „familie curcubeu”?
 O familie curcubeu este o familie cu unul sau mai mulți membri
ai comunității LGBTIQ sau o familie în care părinții aparțin
acestei comunități.
Din cauza diferențelor între legislațiile naționale ale statelor
membre, există situații în care legăturile de familie nu sunt
recunoscute atunci când astfel de familii traversează frontierele
interne ale UE. Comisia va prezenta o inițiativă legislativă privind
recunoașterea reciprocă a filiației și va explora posibile măsuri
de sprijinire a recunoașterii reciproce a parteneriatelor între
persoane de același gen.

Î.3
În 2019, cât la sută din persoanele LGBTIQ s-au simțit discriminate?
A. 37 %
B. 43 %
C. 52 %

31
25.11.2020

Se prezintă Planul de acțiune pentru
egalitatea de gen
Î.1
Prin acțiunile sale externe, UE a propus planuri ambițioase de promovare a
egalității de gen și a emancipării femeilor. Femeile și fetele sunt actori
esențiali în dezvoltare și progres. În același timp însă există multe provocări
moderne care le afectează în mod disproporționat. Cât la sută din populația
strămutată din cauza schimbărilor climatice sunt femei?
A. 60 %
B. 70 %
C. 80 %

Î.2
La ce se referă Declarația de la Beijing?


Declarația și Platforma de acțiune de la Beijing, adoptate în
unanimitate de 189 de țări în 1995, sunt considerate cel mai
cuprinzător cadru de politică globală pentru drepturile
femeilor.

Î.3
În cadrul Planului de acțiune al UE pentru egalitatea de gen în perioada 20212025, ce procent din totalitatea acțiunilor externe noi vor contribui în 2025 la
egalitatea de gen și la promovarea emancipării femeilor?
A. 62 %
B. 76 %
C. 85 %

32
2.12.2020

Se propune o nouă agendă
transatlantică pentru cooperare
mondială
Î.1
Noua agendă transatlantică pentru cooperare mondială se axează pe patru
domenii. Puteți numi unul?


Răspunsuri posibile: 1) răspunsul sanitar; 2) guvernanța
ecologică; 3) comerțul și tehnologia; 4) acțiunile și securitatea
la nivel mondial.

Î.2
Ce fel de consiliu de cooperare au instituit UE și SUA în 2021, pe baza acestei
agende?
A. Consiliul pentru apărare și securitate
B. Consiliul pentru comerț și tehnologie
C. Consiliul pentru pregătire pentru situații de criză

Î.3
Investițiile totale ale SUA în UE sunt mai mari decât cele din întreaga Asie. De
câte ori mai mari?
A. De două ori
B. De trei ori
C. De patru ori
*Investițiile totale ale SUA în UE sunt de trei ori mai mari decât cele din
întreaga Asie. Investițiile UE în SUA sunt de aproximativ opt ori mai mari
decât investițiile efectuate de UE în India și în China.

33
3.12.2020

Se prezintă
Planul de acțiune pentru democrația
europeană
Î.1
Care sunt principalele măsuri ale Planului de acțiune pentru democrația
europeană?
A. Alegeri corecte, mass-media liberă și combaterea
dezinformării
B. Încurajarea cetățenilor să participe la elaborarea politicilor și să
voteze la alegeri
C. Consolidarea democrației la nivel local

Î.2
Ce propuneri privind protejarea alegerilor libere și corecte include Planul de
acțiune pentru democrația europeană? Puteți da un exemplu?
 Răspunsuri posibile: 1) noi norme privind transparența în
publicitatea politică; 2) norme revizuite privind finanțarea
partidelor politice europene; 3) instituirea unui nou mecanism
al UE pentru reziliența electorală, care să contracareze
amenințările la adresa procesului electoral; 4) promovarea
respectului în dezbaterile publice și combaterea discursului de
incitare la ură din mediul online.

Î.3
Planul de acțiune pentru democrația europeană include și măsuri pentru o mai
bună protecție a jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului. Câte atacuri
fizice și juridice împotriva jurnaliștilor și a lucrătorilor din mass-media din 24
de state membre ale UE au fost raportate în 2021 pe Platforma de răspuns
rapid privind libertatea mass-mediei?
A. 147
B. 439
C. 651

34
15.12.2020

Se prezintă
Regulamentul privind serviciile
digitale și Regulamentul privind
piețele digitale
Î.1
Puteți enumera câteva din normele introduse de Regulamentul privind
serviciile digitale?










Răspunsuri posibile:
Măsuri de combatere a conținutului ilegal online, inclusiv a bunurilor
și serviciilor ilegale.
Noi norme pentru asigurarea trasabilității vânzătorilor pe piețele
online, pentru a contribui la instalarea încrederii și pentru a-i urmări
mai ușor pe escroci.
Termenii și condițiile platformelor trebuie să fie clare, ușor de înțeles
și transparente pentru toți, iar aplicarea lor trebuie să fie nearbitrară.
Utilizatorii trebuie să aibă dreptul de a depune plângeri și de a
contesta deciziile de moderare a conținutului.
Drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, trebuie să
fie pe deplin protejate online.
Platformele trebuie să ia măsuri de atenuare a riscurilor precum
dezinformarea sau manipularea alegerilor, violența cibernetică
împotriva femeilor sau prejudiciile aduse minorilor în mediul online.
Se interzice publicitatea direcționată bazată pe crearea de profiluri
pentru copii sau pe categorii speciale de date cu caracter personal,
cum ar fi etnia, opiniile politice sau orientarea sexuală, precum și
utilizarea „interfețelor înșelătoare”.
Noi prevederi prin care să se permită accesul la date pentru
cercetătorii care analizează principalele platforme, pentru a le studia
modul de funcționare și evoluția riscurilor din mediul online.
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Î.2
Carta drepturilor fundamentale a UE protejează datele cu caracter personal
ale utilizatorilor mediului online?
A. Da, dar acest lucru nu este specificat ca atare.
B. Da, articolul 8 din cartă prevede că orice persoană are dreptul
la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
C. Nu, carta trebuie actualizată pentru a include protecția deplină a
datelor cu caracter personal.

Î.3
Ce înseamnă „controlori de acces”?
A. Platformele cu impact semnificativ asupra pieței interne care
servesc drept portal important prin care firmele pot ajunge la
utilizatorii finali.
B. Platforme care verifică conformitatea cu RGPD a altor companii active
în mediul online.
C. Companii care au cunoștințe specifice într-un domeniu.

35
21.12.2020

Comisia autorizează
primul vaccin sigur și eficace
împotriva COVID-19
Î.1
Care este numele companiei care a produs primul vaccin împotriva COVID-19
pe care Comisia l-a autorizat pentru utilizare în UE?
A. BioNTech-Pfizer
B. Moderna
C. AstraZeneca

Î.2
Vaccinarea ne ajută sistemul imunitar să depășească diferite boli comune la
care am putea fi expuși. Puteți da un exemplu de boală împotriva căreia ne
protejează vaccinul?


Răspunsuri posibile: 1) hepatita B; 2) infecția cu
papilomavirusul uman (HPV); 3) gripă; 4) rujeolă, oreion și
rubeolă; 5) poliomielită; 6) tetanos; 7) tuberculoză

Î.3
Cât la sută din adulții cetățeni ai UE s-au vaccinat în primul an de la începerea
campaniei de vaccinare?
A. 65 %
B. 78 %
C. 89 %

36
27.12.2020

În Europa începe
vaccinarea împotriva COVID-19
V-ați vaccinat. Aruncați din nou zarurile.

37
1.1.2021

2021 – Anul european
al căilor ferate
Î.1
Anul european al căilor ferate a evidențiat beneficiile căilor ferate ca mijloc
de transport durabil, inteligent și sigur. Căile ferate reprezintă una dintre cele
mai durabile forme de transport de marfă și de călători. Aproximativ ce
procent din emisiile de gaze cu efect de seră legate de transporturi în UE sunt
generate de transportul feroviar?
A. 10 %
B. 5 %
C. Sub 0,5 %

Î.2
În cadrul Anului european al căilor ferate, un tren special numit „Connecting
Europe Express” a traversat continentul între 2 septembrie și 7 octombrie
2021. În câte țări s-a oprit?
A. În 20 de țări
B. În 26 de țări
C. În 27 de țări

Î.3
Câte trenuri cu ecartamente diferite au format de fapt „Connecting Europe
Express”?
A. Trei trenuri cu ecartamente diferite, exploatate de companii
feroviare din diferite state membre ale UE.
B. Patru trenuri cu ecartamente diferite, exploatate de companii
feroviare din diferite state membre ale UE și Elveția.
C. Câte un tren cu ecartament specific din fiecare stat membru.

38
18.1.2021

Comisia lansează faza de proiectare
a Noului Bauhaus european
Î.1
Ce înseamnă Bauhaus?
A. Un cuvânt japonez care înseamnă „durabilitate”
B. O școală grecească de gândire care descrie o formă de economie și
de societate care este durabilă și care se poate extinde în toată lumea
C. O școală germană de artă activă în perioada 1919-1933
*Noul Bauhaus european este inspirat din școala de arte omonimă fondată
în Germania de Walter Gropius în 1919 pe principiile experimentale ale
funcționalismului și adaptării la natura materialelor. După ce a fost închisă
de naziști în 1933, ideile sale au fost diseminate pe scară largă de către
studenții și personalul său, printre care s-au numărat Kandinsky, Klee,
Feininger, Moholy Nagy și Mies van der Rohe.

Î.2
Care sunt cele trei valori principale ale mișcării Noul Bauhaus european?
A. Sustenabilitate, estetică și incluziune
B. Sustenabilitate, integrare și diversitate
C. Respect, progres și incluziune

Î.3
De ce prioritate a Comisiei Europene se leagă cel mai mult mișcarea Noul
Bauhaus european?
A. O Europă pregătită pentru era digitală
B. Pactul verde european
C. Promovarea modului de viață european

39
9.2.2021

Se propune o nouă
agendă pentru Mediterana
Î.1
Noua agendă pentru Mediterana vizează relansarea și consolidarea
parteneriatului strategic dintre UE și vecinătatea sa sudică. Puteți numi cel
puțin o țară din vecinătatea sudică?


Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina*,
Siria și Tunisia.
* Această denumire nu se va interpreta ca o recunoaștere a statului Palestina
și nu va aduce atingere pozițiilor individuale ale statelor membre cu privire
la acest subiect.

Î.2
Ce sumă s-a alocat pentru implementarea Noii agende pentru Mediterana
pentru perioada 2021-2027?
A. Până la 15 miliarde EUR
B. Până la 26 de miliarde EUR
C. Până la 30 de miliarde EUR

Î.3
Cum se numește declarația semnată în 1995, prin care s-a creat un
parteneriat între semnatarii din UE și țările sud-mediteraneene?
A. Declarația de la Barcelona
B. Declarația de la Cairo
C. Declarația de la Beirut

40
17.2.2021

Comisia propune crearea
incubatorului HERA
Î.1
De la ce vine abrevierea HERA?
A. Autoritatea Europeană pentru Dovezi și Cercetare în domeniul
Sănătății (European Health Evidence and Research Authority)
B. Autoritatea Europeană pentru Cheltuieli și Reglementare în domeniul
Sănătății (European Health Expenditure and Regulation Authority)
C. Autoritatea Europeană pentru Pregătire și Răspuns în caz de
Urgență Sanitară (European Health Emergency Preparedness
and Response Authority)

Î.2
HERA operează în două moduri. Care sunt acestea?
A. Faza de pregătire și faza de criză
B. Faza de analiză și faza de acțiune
C. Faza de anticipare și faza operațională

Î.3
Care este bugetul alocat inițial incubatorului HERA?
A. 6 miliarde EUR din actualul cadru financiar multianual pentru
perioada 2022-2027, din care o parte va proveni din
suplimentul NextGenerationEU.
B. 9 miliarde EUR din actualul cadru financiar multianual pentru
perioada 2022-2027, din care o parte va proveni din suplimentul
NextGenerationEU.
C. 3,5 miliarde EUR din actualul cadru financiar multianual pentru
perioada 2022-2027, provenind integral din suplimentul
NextGenerationEU.

41
3.3.2021

Se prezintă Strategia privind
drepturile persoanelor cu handicap
2021-2030
Î.1
Care este prima convenție privind drepturile omului la care a aderat UE?
A. Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării
B. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu
handicap
C. Convenția Națiunilor Unite privind drepturile copilului

Î.2
Cât la sută din persoanele cu handicap din UE au un loc de muncă?
A. 60,1 %
B. 55 %
C. 50,8 %

Î.3
Există vreun card european pentru dizabilitate care permite recunoașterea
reciprocă a statutului de handicap în toate statele membre ale UE?
A. Da.
B. Nu.
C. Încă nu. Comisia va face o propunere în acest sens la sfârșitul
anului 2023, pe baza unui studiu-pilot realizat în 8 state
membre.

42
4.3.2021

Se prezintă Planul de acțiune privind
Pilonul european al drepturilor
sociale
Î.1
Câte principii și drepturi esențiale sunt prevăzute în Pilonul european al
drepturilor sociale?
A. 18
B. 20
C. 25

Î.2
Care dintre următoarele trei obiective ambițioase ale UE nu este prevăzut în
Planul de acțiune al Comisiei privind Pilonul european al drepturilor sociale?
A. Până în 2030, cel puțin 78 % din populația cu vârsta cuprinsă între
20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă.
B. Până în 2030, cel puțin 60 % din adulți ar trebui să ocupe
funcții de răspundere.
C. Până în 2030, cel puțin 60 % din adulți ar trebui să participe la
activități de formare profesională în fiecare an.

Î.3
Câte state membre și-au prezentat obiectivele naționale cu care intenționează
să contribuie la obiectivele sociale principale ale UE?
A. 18
B. 23
C. 27

43
9.3.2021

Se prezintă
obiectivele digitale ale UE pentru
2030
Î.1
Ce procent din Mecanismul de redresare și reziliență ar trebui să fie dedicat
tranziției digitale în fiecare țară din UE?
A. 20 %
B. 22 %
C. 25 %

Î.2
Care dintre următoarele obiective pentru 2030 este prevăzut în Calea către
deceniul digital?
A. 90 % dintre cetățeni ar trebui să aibă un computer privat acasă.
B. Trei sferturi din populație ar trebui să poată utiliza internetul cel puțin
o dată pe săptămână.
C. Cel puțin 80 % dintre cetățeni ar trebui să aibă cel puțin
competențe digitale de bază.

Î.3
Cum li se mai spune startup-urilor a căror valoare este estimată la peste 1
miliard de dolari americani?
A. Startup-uri „unicorn”
B. Startup-uri „rachetă”
C. Startup-uri „ghepard”

44
24.3.2021

Se înființează
Garanția europeană pentru copii
Î.1
Ce principiu al Pilonului european al drepturilor sociale se referă la Garanția
europeană pentru copii?
A. Principiul 16: Asistență medicală
B. Principiul 11: Îngrijirea copilului și sprijin pentru copii
C. Principiul 20: Accesul la servicii esențiale

Î.2
Cât a durat adoptarea Garanției europene pentru copii de către statele
membre?
A. Un an
B. O jumătate de an
C. Mai puțin de trei luni

Î.3
În cadrul Garanției europene pentru copii, statelor membre li se recomandă să
asigure accesul liber și efectiv al copiilor aflați în dificultate la: (denumiți un
domeniu)
A.
B.
C.
D.

educația și îngrijirea timpurie;
educație și activități școlare;
cel puțin o masă sănătoasă în fiecare zi de școală;
asistență medicală.

45
25.3.2021

Se prezintă
Planul de acțiune pentru dezvoltarea
producției ecologice
Î.1
De la ce vine abrevierea CAP (cu echivalentul în română „PAC”)?
A. Asociația Croată pentru Apărarea Polenizatorilor (Croatian Association
in defence of Pollinators)
B. Politica agricolă comună (Common Agricultural Policy)
C. Pactul privind Clima și Agricultura (Climate and Agriculture Pact)

Î.2
Ce este agricultura ecologică?


Agricultura ecologică este o metodă agricolă care are ca scop
să producă alimente utilizând substanțe și procese naturale.

Î.3
Care este sigla pentru producția ecologică în UE?
A. Un măr roz
B. O floare galbenă
C. O frunză verde

46
14.4.2021

Se prezintă Strategia UE de
combatere a criminalității organizate
și Strategia UE de combatere a
traficului de persoane
Î.1
Strategia UE de combatere a criminalității organizate a stabilit instrumentele și
măsurile menite să perturbe modelele de afaceri ale organizațiilor criminale și
structurile acestora în toate statele membre, atât online, cât și offline. Puteți da
un exemplu de domeniu concret în care se face acest lucru?
 Răspunsuri posibile: 1) intensificarea cooperării dintre
autoritățile de aplicare a legii și autoritățile judiciare; 2)
eficientizarea anchetelor, pentru subminarea structurilor de
criminalitate organizată; 3) luarea de măsuri care să garanteze
că săvârșirea de infracțiuni nu este o activitate profitabilă; 4)
adaptarea autorităților de aplicare a legii și a sistemului judiciar
la era digitală.

Î.2
În pofida progreselor înregistrate în ultimii ani, traficul de persoane rămâne o
amenințare gravă în UE. Victimele sunt în principal femei și fete traficate în
scopul exploatării sexuale. Cât la sută din victime sunt femei și fete?
A. 72 %
B. 65 %
C. 51 %

Î.3
Menționați una dintre principalele piețe infracționale din Europa.
 Răspunsuri posibile: 1) drogurile ilegale; 2) traficul de ființe
umane; 3) introducerea ilegală de migranți; 4) frauda și
infracțiunile împotriva mediului; 5) armele de foc ilegale; 6)
tutunul ilicit; 7) criminalitatea informatică; 8) criminalitatea
organizată contra patrimoniului.

47
15.4.2021

Se finalizează negocierile pentru un
nou acord între UE și statele ACP
Î.1
Cum i se mai spune acordului de parteneriat negociat între UE și țările din
Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP)?
A. Acordul „post-Cotonou”
B. Acordul de parteneriat strategic ACP
C. Convenția de la Lomé

Î.2
Câte țări fac parte din Organizația statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific
(OSACP)?
A. 69 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific
B. 79 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific
C. 89 de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific

Î.3
Menționați unul dintre cele șase domenii prioritare pe care se va baza acordul
de parteneriat negociat între UE și statele ACP.







Răspunsuri posibile:
Drepturile omului, democrația și guvernanța în societăți axate pe
oameni și întemeiate pe drepturi;
Pacea și securitatea;
Dezvoltarea umană și socială;
Durabilitatea mediului și schimbările climatice;
Creșterea economică și dezvoltarea durabile și incluzive
Migrația și mobilitatea.

48
21.4.2021

Se propun noi norme și
acțiuni pentru excelență și încredere
în inteligența artificială
Î.1
Care dintre aceste trei proiecte de inteligență artificială nu a fost finanțat de
UE?
A. Neuro-reabilitarea care contribuie la recuperarea pacienților internați
în secțiile de terapie intensivă din cauza COVID-19
B. Previziuni privind prețurile locuințelor
C. Instrumente online de verificare a veridicității faptelor și de
demontare a informațiilor false

Î.2
Ce fonduri intenționează Comisia Europeană să aloce în fiecare an pentru IA,
prin intermediul programelor sale Europa digitală și Orizont Europa?
A. 500 de milioane EUR pe an
B. 800 de milioane EUR pe an
C. 1 miliard EUR pe an

Î.3
Cât la sută din roboții industriali și personali sunt produși în Europa?
A. Cel puțin 50 %
B. Cel puțin 25 %
C. Cel puțin 15 %

49
5.5.2021

Se prezintă Strategia industrială
actualizată a UE
Î.1
Care sunt cele două tranziții care formează „dubla tranziție”?
A. Socială și politică
B. Verde și digitală
C. Digitală și economică

Î.2
Puteți numi un domeniu în care UE are dependențe strategice?


Răspunsuri posibile: 1) pământuri rare și magneziu; 2)
substanțe chimice; 3) panouri solare; 4) soluții IT de tip cloud
și edge; 5) securitate cibernetică.

Î.3
UE depinde în mare măsură de furnizorii străini pentru cel puțin 137 de
produse. Peste jumătate din acestea provin din trei țări. Numiți una dintre
aceste trei țări.


China, Vietnam și Brazilia

50
9.5.2021

Se inaugurează Conferința privind
viitorul Europei
Î.1
Conferința privind viitorul Europei și-a încheiat lucrările?
A. Da. Raportul privind rezultatul final al conferinței, inclusiv
cele 49 de propuneri rezultate, a fost prezentat la 9 mai 2022.
B. Nu. Raportul privind rezultatul final al conferinței, inclusiv cele 50 de
propuneri, va fi prezentat la 9 mai 2023.
C. Nu există încă un termen-limită pentru prezentarea raportului privind
rezultatul final al conferinței.

Î.2
Ce instituții ale UE vor lua măsuri subsecvente propunerilor formulate de
cetățeni cu privire la viitorul Europei?


Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană.

Î.3
Care este motto-ul raportului privind rezultatul Conferinței privind viitorul
Europei?
A. „Europa pe care o dorim cu toții”
B. „Viitorul este în mâinile dumneavoastră”
C. „Trăiască Europa!”

51
12.5.2021

Se adoptă Planul de acțiune al UE
privind reducerea la zero a poluării
aerului, a apei și a solului
Î.1
Ce înseamnă „reducerea la zero a poluării”?
 Pactul verde european a stabilit obiectivul ambițios ca, până
în 2050, nivelul poluării să fie redus la zero, astfel încât
mediul în care trăim să nu mai conțină substanțe toxice.
Pentru aceasta, trebuie să ne asigurăm că reducem poluarea
la un nivel care, potrivit estimărilor, nu mai este dăunător
pentru sănătate și pentru ecosistemele naturale și se
încadrează în limite pe care planeta noastră le poate tolera.
Aceasta înseamnă „reducerea la zero a poluării”.

Î.2
Cu cât ar trebui să reducem cantitatea de deșeuri din mare până în 2030
pentru a îmbunătăți calitatea apei?
A. Cu 20 %
B. Cu 50 %
C. Cu 80 %

Î.3
Cum am putea reduce poluarea datorată producției și consumului? Numiți o
acțiune.
 Răspunsuri posibile: 1) reducând poluarea cauzată de
instalațiile industriale; 2) reducând poluarea cauzată de
agricultură; 3) încurajând opțiunile cel mai puțin poluante
pentru consumatori; 4) făcând substanțele chimice,
materialele și produsele cât mai sigure și durabile posibil din
faza de proiectare și de-a lungul întregului ciclu de viață; 5)
taxând corect poluarea și creând stimulente pentru
alternative.

52
17.5.2021

Prezentarea unei noi abordări
pentru o economie albastră durabilă
Î.1
Câte locuri de muncă există în economia albastră europeană (toate industriile
și sectoarele legate de oceane, mări și coaste)?
A. 4,5 milioane
B. 6,5 milioane
C. 8 milioane

Î.2
Cât la sută din apa de pe Pământ reprezintă apa din oceane?
A. 85 %
B. 93 %
C. 97 %

Î.3
Câte tone de plastic ajung în mările europene în fiecare an?
A. Circa 27 000 de tone
B. Circa 15 000 de tone
C. Circa 7 000 de tone

53
18.5.2021

Adoptarea unei comunicări privind
impozitarea întreprinderilor pentru
secolul XXI
Î.1
Ce procent din totalul veniturilor fiscale din UE-27 provine din impozitele pe
veniturile salariale?
A. Peste 25 %
B. Peste 50 %
C. Peste 65 %
*Bugetele statelor membre se bazează în mare măsură pe impozitarea
veniturilor salariale, inclusiv pe contribuțiile sociale, care reprezintă peste
50 % din veniturile fiscale totale în UE-27.

Î.2
OCDE este o organizație care conduce reforma fiscală internațională. De la ce
vine abrevierea OECD (cu echivalentul în română „OCDE”)?
A. Organizația pentru Coordonarea Europeană a Deficitului (The
Organisation for the European Coordination of the Deficit)
B. Organizația pentru Credite și Datorii Europene (The Organisation for
European Credits and Debts)
C. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (The
Organisation for Economic Co-operation and Development)

Î.3
Ce este o societate de tip „cutie poștală”?
A. O societate care are un singur asociat – acționarul unic
B. O societate fără prezență substanțială sau cu prezență
minimă (fără birou sau angajați) și fără activitate economică
reală
C. O societate cu scopuri caritabile

54
1.6.2021

Lansarea Parchetului European
Î.1
Unde se află sediul Parchetului European?
A. La Roma
B. La Amsterdam
C. La Luxemburg

Î.2
Câte denunțări de infracțiuni a procesat Parchetul European în primul său an
de activitate?
A. Peste 1 000
B. Peste 4 000
C. Peste 7 000
Numărul exact este 4 006.

Î.3
Din ce țară a UE provine Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef european?
A. Polonia
B. Bulgaria
C. România

55
2.6.2021

Se prezintă noua strategie Schengen
Î.1
Câte țări fac parte din spațiul Schengen?
A. 23
B. 26
C. 28

Î.2
Câte țări din afara UE sunt membre ale spațiului Schengen?


Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Î.3
Ce țări UE nu sunt în prezent membre ale spațiului Schengen?


Bulgaria, România, Croația, Cipru și Irlanda.

56
3.6.2021

Se propune un cadru pentru o
identitate digitală europeană fiabilă
și sigură
Î.1
Cine va putea utiliza identitatea digitală europeană?
A. Numai cetățenii din UE și întreprinderile cu sediul în UE
B. Numai cetățenii din cele 26 de țări care fac parte din spațiul Schengen
C. Orice cetățean al UE, orice rezident al UE și orice întreprindere
din UE care dorește să o utilizeze

Î.2
În temeiul propunerii privind o identitate digitală europeană, țările UE le vor
oferi cetățenilor și întreprinderilor portofele digitale care le vor permite să se
identifice, să stocheze și să gestioneze date de identitate și documente
oficiale în format electronic. Ce alte utilizări credeți că poate avea un portofel
digital?


Răspunsurile posibile sunt: 1) accesul la un cont bancar, 2)
solicitarea unui împrumut, 3) depunerea declarației fiscale, 4)
înscrierea la o universitate, 5) dovada vârstei, 6) închirierea
unei mașini, 7) înregistrarea ca rezident în altă țară din UE,
8) cumpărarea unei cartele SIM, 9) achiziționarea unui
abonament de transport public etc.

Î.3
Comisia a stabilit o serie de obiective pentru a realiza tranziția digitală până
în 2030. Ce procent din cetățenii UE ar trebui să utilizeze un mijloc de eidentificare (identificare electronică) până atunci?
A) 70 % din cetățenii UE
B) 75 % din cetățenii UE
C) 80 % din cetățenii UE

57
1.7.2021

Intră în vigoare certificatul digital al
UE privind COVID
Î.1
Ce puteți dovedi cu certificatul dumneavoastră digital privind COVID?


Un certificat digital al UE privind COVID este o dovadă digitală
conform căreia o persoană: 1) a fost vaccinată împotriva
COVID-19, 2) a primit un rezultat negativ la testul de
depistare a COVID-19 sau 3) s-a vindecat de COVID-19.

Î.2
Numiți o caracteristică esențială a certificatului digital privind COVID.


Răspunsurile posibile sunt: 1) în format digital și/sau tipărit
pe hârtie; 2) cu cod QR; 3) gratuit; 4) valabil în toate țările UE;
5) în limba națională și în limba engleză.

Î.3
Câte țări din afara UE au aderat până în prezent la sistemul de certificate
digitale ale UE privind COVID?
A. 37 de țări din afara UE.
B. 42 de țări din afara UE.
C. 48 de țări din afara UE.
* La sfârșitul lunii iulie 2022, 48 de țări din afara UE aderaseră la sistem.
Certificatele privind COVID eliberate în aceste țări (și teritorii) sunt acceptate
în UE în aceleași condiții ca și certificatul digital al UE privind COVID. De
asemenea, certificatul digital al UE privind COVID este acceptat de aceste 48
de țări.

58
14.7.2021

Se adoptă pachetul „Pregătiți pentru
55”
Î.1
La ce se referă numărul 55 din „Pregătiți pentru 55”?


55 %. Acesta este obiectivul de reducere a emisiilor nete de
gaze cu efect de seră până în 2030, comparativ cu nivelurile
din 1990.

Î.2
Pentru a ne atinge obiectivele climatice, trebuie să luăm măsuri pentru ca
sectorul transporturilor să avanseze către un nivel zero al emisiilor. Cu cât
trebuie să reducem emisiile generate de transporturi?
A) Până în 2050, trebuie să reducem cu 90 % emisiile generate
de transporturi pentru a putea atinge neutralitatea climatică.
B) Până în 2055, trebuie să reducem cu 95 % emisiile generate de
transporturi pentru a putea atinge neutralitatea climatică.
C) Până în 2030, trebuie să reducem cu 75 % emisiile generate de
transporturi pentru a putea atinge neutralitatea climatică.

Î.3
Aproximativ câte vehicule electrice noi (vehicule pur electrice și vehicule
hibride reîncărcabile) au fost înmatriculate în Uniunea Europeană în 2020?
A. 1 milion
B. 1,5 milioane
C. 1,8 milioane

59
16.7.2021

Se prezintă noua strategie a UE
pentru păduri
Î.1
Ce procent din terenurile UE reprezintă pădurile?
A) 35 %
B) 39,1 %
C) 43,5 %
* 43,5 % (aproape 182 de milioane de hectare) din terenurile UE sunt păduri
și alte terenuri împădurite

Î.2
Câți arbori suplimentari ne-am angajat să plantăm în UE până în 2030?
A) 1 miliard
B) 2,5 miliarde
C) 3 miliarde

Î.3
Bioenergia pe bază de lemn este în prezent principala sursă de energie din
surse regenerabile. Ce procent din energia din surse regenerabile reprezintă
aceasta?
A) 50 % din energia din surse regenerabile utilizată în UE
B) 60 % din energia din surse regenerabile utilizată în UE
C) 75 % din energia din surse regenerabile utilizată în UE

60
23.9.2021

Se propune introducerea unui
încărcător comun
pentru dispozitivele electronice
Î.1
Comisia a propus un port de încărcare armonizat pentru dispozitivele
electronice. Care dintre porturi ar trebui să fie portul comun?


USB-C.

Î.2
Ce cantitate de deșeuri electronice creează anual încărcătoarele neutilizate?
A. 11 000 de tone
B. 15 000 de tone
C. 20 000 de tone

Î.3
În medie, câte încărcătoare de telefoane mobile dețin consumatorii?


Trei.

61
29.9.2021

Se adoptă comunicarea privind
misiunile europene
Î.1
Misiunile UE reprezintă un instrument nou și ambițios pentru abordarea unora
dintre principalele provocări cu care ne confruntăm. Ele stabilesc obiective
clare, care trebuie realizate într-un anumit interval de timp. Acestea vor avea
un impact prin plasarea cercetării și a inovării într-un nou rol, combinat cu noi
forme de guvernanță și colaborare. Din care program UE provin aceste
misiuni?
A. Mecanismul pentru interconectarea Europei
B. Orizont Europa, programul UE pentru cercetare și inovare
C. Mecanismul de redresare și reziliență

Î.2
Una dintre misiunile europene este „Combaterea cancerului: misiune posibilă.”
Comisia își propune să îmbunătățească viața a peste 3 milioane de persoane
prin prevenire, tratament și soluții pentru o viață mai lungă și mai bună. Când
își propune Comisia să atingă acest obiectiv?


Până în 2030.

Î.3
Orașele, care produc peste 70 % din emisiile globale de CO2, joacă un rol
esențial în realizarea neutralității climatice până în 2050. Câte orașe vor
beneficia, prin intermediul unei misiuni a UE, de sprijin pentru atingerea
neutralității climatice până în 2030?
A. 50 de orașe
B. 78 de orașe
C. 100 de orașe

62
5.10.2021

Se prezintă prima strategie a UE de
combatere a antisemitismului

Î.1
De când are Comisia un coordonator pentru combaterea antisemitismului și
susținerea vieții evreiești?
A. Din 2005
B. Din 2010
C. Din 2015

Î.2
Cum se spune în ebraică la holocaust?
A. Shalom
B. Shoah
C. Todah

Î.3
Aproximativ câți evrei trăiesc astăzi în UE?
A. Maximum 1,5 milioane
B. Maximum 3 milioane
C. Maximum 4,5 milioane

63
12.10.2021

Se emite prima obligațiune verde
Î.1
Ce sumă a strâns Comisia prin emiterea de obligațiuni verzi?
A. 10 miliarde € care urmează să fie utilizate exclusiv pentru dubla
tranziție
B. 12 miliarde € care urmează să fie utilizate exclusiv pentru
investiții verzi și durabile în toate țările UE
C. 15 miliarde € care urmează să fie utilizate exclusiv pentru sprijinirea
sectorului privat

Î.2
Fiecare plan național de redresare și reziliență trebuie să dispună de fonduri
dedicate tranziției verzi. Care este procentul minim în acest sens?
A. 25 %
B. 33 %
C. 37 %
* Un procentaj de cel puțin 37 % din fiecare plan de redresare și reziliență
trebuie să fie consacrat tranziției verzi, multe state membre străduindu-se
să obțină un rezultat și mai bun.

Î.3
Care este bugetul NextGenerationEU, instrumentul temporar pentru
stimularea redresării UE?
A. Peste 750 de miliarde €
B. Peste 800 de miliarde €
C. Peste 900 de miliarde €
* Suma exactă este de 806,9 miliarde €.

64
13.10.2021

Se prezintă politica UE
privind regiunea arctică
Î.1
Regiunea arctică are o importanță strategică esențială pentru UE, având în
vedere schimbările climatice, materiile prime și influența geostrategică.
Printr-o nouă politică, UE a propus o serie de măsuri menite să îi consolideze
angajamentul față de regiune. Puteți da un exemplu concret de acțiune a UE?


Răspunsurile posibile sunt: 1) abordarea impactului ecologic,
social, economic și politic al schimbărilor climatice și al
degradării mediului; 2) protejarea mediului și a biodiversității
în regiunea arctică; 3) combaterea emisiilor de carbon negru
și reducerea amprentei de carbon și a amprentei de mediu a
transportului maritim; 4) sprijinirea unei dezvoltări durabile și
favorabile incluziunii a regiunilor arctice; 5) consolidarea
cooperării internaționale.

Î.2
Cum se numește populația indigenă din regiunea arctică?


Inuiți.

Î.3
Aproximativ câte persoane trăiesc la nord de Cercul Arctic?
A. 3,5 milioane
B. 4 milioane
C. 4,5 milioane

65
17.11.2021

Se propune un regulament pentru
combaterea defrișărilor și a
transferurilor de deșeuri generate de
UE și o nouă strategie a UE privind
solul
Î.1
Menționați un produs care face obiectul normelor UE de combatere a
defrișărilor.


Răspunsuri posibile: 1) uleiul de palmier, 2) carnea de vită, 3)
soia, 4) cafeaua, 5) cacaua, 6) lemnul.

Î.2
În 2020, UE a exportat în țări terțe aproximativ 32,7 milioane de tone de
deșeuri. Ce țară a importat cel mai mult?


Turcia, urmată de India, Regatul Unit și Elveția.

Î.3
Ce procent de organisme vii este conținut în sol?
A. 5 %
B. 10 %
C. 25 %
* Solul este un ecosistem esențial, care conține mai mult de un sfert din
ansamblul organismelor vii care trăiesc pe Pământ.

66
25.11.2021

Se propun un regulament privind
transparența și vizarea unui publicțintă în publicitatea politică și
măsuri de îmbunătățire a capacității
întreprinderilor de a atrage capital
Î.1
Aceste propuneri fac parte dintr-un pachet mai amplu de inițiative care
vizează consolidarea democrației europene, și anume...
A. Planul de acțiune pentru democrația europeană (PADE)
B. Programul Comisiei pentru democrație (DCP)
C. Pactul pentru democrație și guvernanță (DGP)

Î.2
Conform acestei propuneri, pentru a spori transparența și responsabilitatea cu
privire la originea fondurilor și a cheltuielilor în contextul publicității politice
de către partidele politice și candidații acestora, platformele online vor trebui:
A. Să furnizeze informații cu privire la afilierea politică și la
finanțarea anunțurilor publicitare.
B. Să furnizeze informații cu privire la afilierea politică și la finanțarea
anunțurilor publicitare, dar numai dacă campania se desfășoară la
nivel național.
C. Să furnizeze informații cu privire la afilierea politică și la finanțarea
anunțurilor publicitare, dar numai dacă campania se desfășoară la
nivelul UE.

Î.3
Când vor avea loc următoarele alegeri pentru Parlamentul European?


În 2024.
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1.12.2021

Se lansează inițiativa „Global
Gateway”
Î.1
Ce investiții se preconizează că se vor mobiliza datorită Global Gateway,
strategia europeană de stimulare a legăturilor inteligente, curate și sigure în
întreaga lume?
A. 100 de miliarde €
B. 200 de miliarde €
C. 300 de miliarde €
* Global Gateway va mobiliza până la 300 de miliarde € în investiții pentru
dezvoltarea infrastructurii globale și pentru sprijinirea tranziției verzi și a celei
digitale în întreaga lume.

Q.2
Lansată în 2007 de Uniunea Africană, inițiativa revoluționară „Marele zid
verde”, condusă de Africa, își propune să refacă peisajele degradate ale
continentului și să transforme viața a milioane de persoane din Sahel. Ce
distanță va avea „zidul” între cele două coaste(de la Oceanul Atlantic în
Senegal la Oceanul Indian în Djibouti):
A. 2 000 km
B. 8 000 km
C. 30 000 km

Î.3
Unde a fost deschis primul centru de transfer de tehnologie în materie de
vaccinuri de tip ARNm?
A. La Cape Town, în Africa de Sud
B. La Dakar, în Senegal
C. La Abuja, în Nigeria
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9.12.2021

Se prezintă un plan de acțiune menit
să impulsioneze economia socială
europeană
Î.1
Organizațiile din cadrul economiei sociale sunt entități care pun pe primul plan
obiectivele sociale și de mediu, reinvestind cea mai mare parte a profitului lor
în organizație. Aproximativ câte entități ale economiei sociale există în
Europa?
A. 800 000
B. 1,8 milioane
C. 2,8 milioane

Î.2
Cunoașteți vreun tip de entitate din cadrul economiei sociale?


Răspunsurile posibile sunt: 1) cooperative, 2) societăți de
ajutor reciproc, 3) asociații (inclusiv organizații caritabile), 4)
fundații sau 5) întreprinderi sociale.

Î.3
Ce îmbunătățiri va aduce Planul de acțiune pentru economia socială? Puteți
da exemplu de un domeniu?


Răspunsurile posibile sunt: 1) mediul de afaceri: politica și
cadrul juridic; 2) oportunități și consolidarea capacităților:
acces la finanțare, sprijin pentru extindere; 3) sensibilizare:
Îmbunătățirea vizibilității economiei sociale și promovarea
impactului pozitiv al acesteia.

69
9.12.2021

Se propune ca discursurile de incitare
la ură și infracțiunile motivate de
ură să fie incluse pe lista
infracțiunilor incriminate de UE
Î.1
Discursurile de incitare la ură și infracțiunile motivate de ură sunt infracțiuni
deosebit de grave, întrucât subminează valorile comune ale UE și drepturile
fundamentale. Puteți numi una dintre valorile UE?
 Valorile UE sunt consacrate în Tratatul privind UE (articolul 2),
care prevede că: „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării
demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de
drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a
drepturilor persoanelor care aparțin minorităților.

Î.2
Infracțiunile incriminate de legislația UE sunt infracțiuni deosebit de grave care
au loc în întreaga UE și al căror impact depășește frontierele naționale. Acesta
este motivul pentru care sunt incriminate la nivelul UE și sunt incluse în Tratatul
UE. În prezent, ele sunt în număr de 10. Discursurile de incitare la ură și
infracțiunile motivate de ură nu sunt încă incluse pe listă. Ați putea numi una
dintre infracțiunile incriminate de UE incluse în prezent în Tratatul UE?
 Răspunsurile posibile sunt: 1) terorismul, 2) traficul de persoane,
3) exploatarea sexuală a femeilor și a copiilor, 4) traficul ilicit de
droguri, 5) traficul ilicit de arme, 6) spălarea banilor, 7) corupția,
8) contrafacerea mijloacelor de plată, 9) criminalitatea
informatică și 10) criminalitatea organizată.

Î.3
Când a anunțat președinta von der Leyen intenția de a extinde lista infracțiunilor
incriminate de UE pentru a cuprinde și discursurile de incitare la ură și infracțiunile
motivate de ură?
 În Discursul privind starea Uniunii din 2020.
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9.12.2021

Se propun măsuri de îmbunătățire a
condițiilor de muncă ale persoanelor
care lucrează prin intermediul
platformelor digitale
Î.1
Aproximativ câte persoane lucrează prin intermediul platformelor digitale de
muncă din UE?
A. Peste 8 milioane
B. Peste 18 milioane
C. Peste 28 de milioane
* Economia platformelor digitale crește rapid, în 2025 numărul acestora
urmând să ajungă la 43 de milioane.

Î.2
Câte platforme digitale de muncă funcționează în UE?
A. Peste 400
B. Peste 500
C. peste 600

Î.3
Din cele aproximativ 28 de milioane de persoane care lucrează prin
intermediul platformelor în UE, până la 5,5 milioane pot fi clasificate în mod
eronat drept lucrători independenți. Dați exemplu de beneficiu pe care l-ar
obține din clasificarea lor ca lucrători?


Răspunsurile posibile sunt: 1) timp de odihnă garantat și
concedii plătite; 2) protecție în materie de siguranță și
sănătate; 3) indemnizații de șomaj, de boală și de asistență
medicală; 4) concediu pentru creșterea copilului; 5) drepturi de
pensie; 6) prestații pentru accidente de muncă și boli
profesionale.

71
14.12.2021

Se propune măsuri de modernizare a
sistemelor de transport din UE
Î.1
Puteți enumera câteva dintre modurile în care ar putea fi modernizat sistemul
de transport al UE?


Comisia a propus 4 acțiuni în acest sens: 1) prin îmbunătățirea
conectivității și transferarea unui număr mai mare de
pasageri și de mărfuri către transportul feroviar și către
transportul pe căile navigabile interioare; 2) prin instalarea de
puncte de încărcare, de infrastructuri de realimentare
alternativă și de noi tehnologii digitale; 3) prin punerea unui
accent mai puternic pe mobilitatea urbană durabilă și 4) prin
facilitarea alegerii altor opțiuni de transport.

Î.2
Ce este TEN-T?


TEN-T este o rețea la nivelul UE de căi ferate, căi navigabile
interioare, rute maritime pe distanțe scurte și drumuri.
* Aceasta conectează 424 de orașe mari cu porturi, aeroporturi și terminale
feroviare. Atunci când va fi finalizată, TEN-T va reduce timpul de deplasare
între aceste orașe. De exemplu, între Copenhaga și Hamburg trenul va face
2,5 ore, în loc de 4,5 ore în prezent.

Î.3
Câți kilometri de cale ferată există în UE?
A. 101 000 km
B. 201 000 km
C. 301 000 km
(Date din 2018, UE-27)
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14.12.2021

Se propun măsuri de îmbunătățire a
rezilienței zonei Schengen
Î.1
De ce credeți că spațiul Schengen ar trebui să devină mai rezilient?


Răspunsurile posibile sunt: 1) ca să poată face față noilor
provocări, cum ar fi amenințările la adresa sănătății publice;
2) ca să se asigure că orice reintroducere a controalelor la
frontierele interne rămâne o măsură de ultimă instanță; 3) ca
să se tragă învățăminte în urma pandemiei de COVID-19 și să
se îmbunătățească coordonarea în caz de criză;

Î.2
În ceea ce privește reintroducerea controalelor la frontierele interne în cazul
unor evenimente neprevăzute, ce termen a propus Comisia?
A. 30 de zile, fără posibilitate de prelungire
B. 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la 3 luni
C. 30 de zile, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni

Î.3
Aproximativ câte persoane trec zilnic frontierele interne ale UE?
A. Aproximativ 1,5 milioane
B. Aproximativ 2,5 milioane
C. Aproximativ 3,5 milioane
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15.12.2021

Se propune un nou cadru al UE pentru
decarbonizarea piețelor gazelor,
promovarea hidrogenului și
reducerea emisiilor de metan
Î.1
Care sunt principalele trei surse de emisii antropice de metan în Europa și în
întreaga lume?


Agricultura, deșeurile și energia.

Î.2
Care este țara cu care a lansat UE angajamentul mondial referitor la metan,
o inițiativă de reducere a emisiilor globale de metan?
A. Cu Statele Unite ale Americii
B. Cu Canada
C. Cu Japonia
* Până în prezent, peste 100 de țări s-au alăturat inițiativei.

Î.3
Cât din actuala încălzire globală se datorează emisiilor de metan?
A. 20 %
B. 25 %
C. 30 %
* Metanul, care ocupă locul doi în topul gazelor care contribuie la schimbările
climatice după dioxidul de carbon (CO2), este responsabil pentru aproximativ
30 % din încălzirea globală actuală.
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1.1.2022

Se împlinesc 20 ani de când folosim
bancnote și monede euro
Î.1
Câte țări din UE aveau moneda euro în prima zi a monedei euro, 1 ianuarie
2002?
A. 12
B. 13
C. 14
* Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia și Spania.

Î.2
Ce țară din UE va intra în zona euro la 1 ianuarie 2023?
A. România
B. Bulgaria
C. Croația

Î.3
Câte cupiuri au monedele euro?
A. 8
B. 9
C. 10
* Opt cupiuri diferite. 1, 2, 5, 10, 20 și 50 de cenți, 1 € și 2 €.
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1.1.2022

Începe
Anul European al Tineretului
Î.1
Care este numele inițiativei care le oferă unor tineri de 18 ani șansa de a
călători și de a descoperi Europa, oferindu-le un permis de călătorie?
A. DiscoverEU
B. Interrail
C. Erasmus

Î.2
Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, care program le poate
oferi finanțare și sprijin pentru a participa la proiecte pe termen scurt sau lung
de până la 12 luni, în beneficiul comunităților, fie în străinătate, fie în propria
țară?
A. Corpul european de solidaritate
B. ALMA (aim, learn, master, achieve – țintește, învață, stăpânește,
realizează)
C. Voluntari UE pentru ajutor umanitar

Î.3
Care era țara din UE cu cea mai mare pondere a tinerilor (persoane cu vârste
cuprinse între 0 și 29 de ani) în 2019?
A. Irlanda
B. Cipru
C. Suedia
* Dintre cele 27 de state membre UE, Irlanda era țara cu cel mai mare număr
de tineri, persoanele cu vârste cuprinse între 0 și 29 de ani reprezentând
aproape 4 din 10 locuitori la începutul anului 2019 (39,0 %).
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18.1.2022

Se lansează noi inițiative
menite să pregătească universitățile
din UE
pentru viitor
Î.1
Câte instituții de învățământ vor beneficia de Strategia europeană pentru
universități?
A. 250
B. 500
C. 750
* Până la jumătatea anului 2024, bugetul european va sprijini până la 60 de
alianțe ale universităților europene, cu peste 500 de instituții de învățământ
superior din întreaga Europă.

Î.2
Ce vârstă are Erasmus, programul UE pentru educație, formare, tineret și
sport?
A. 25
B. 35
C. 45
* 2022 marchează cel de al 35-lea an de existență a programului Erasmus+,
programul emblematic al UE pentru educație, formare, tineret și sport.

Î.3
Diversitatea, incluziunea și egalitatea de gen în sectorul învățământului
superior au devenit mai importante ca niciodată. Câți șefi ai instituțiilor de
învățământ superior din UE sunt femei?
A. 19 %
B. 40 %
C. 24 %
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8.2.2022

Se propune
Actul european privind cipurile
Î.1
Care este, în linii mari, cota UE pe piața mondială a microcipurilor?
A. 10 %
B. 20 %
C. 30 %
* Este de 10 %. Prin intermediul Actului european privind cipurile, planul este
de a institui un cadru pentru mărirea capacității de producție la 20 % din
piața mondială până în 2030.

Î.2
Ce sumă va mobiliza Actul privind cipurile pentru a aborda deficitele de
semiconductori și pentru a consolida poziția de lider tehnologic a Europei?
A. Peste 23 de miliarde €
B. Peste 33 de miliarde €
C. Peste 43 de miliarde €
* Actul privind cipurile va mobiliza investiții publice și private în valoare de
peste 43 de miliarde € și va stabili măsuri pentru a pregăti, a anticipa și a
răspunde rapid la orice viitoare perturbare a lanțurilor de aprovizionare,
împreună cu statele membre și cu partenerii noștri internaționali.

Î.3
Puteți numi un produs sau un serviciu în care sunt utilizate microcipurile
semiconductoare?
 Cipurile din semiconductori sunt elementele constitutive
esențiale ale produselor digitale și digitalizate. Prezente
pretutindeni, de la telefoanele inteligente și la automobile până
la aplicațiile și infrastructurile critice pentru asistență medicală,
energie, mobilitate, comunicații și industrie, cipurile sunt
esențiale pentru economia digitală modernă. Acestea sunt, de
asemenea, esențiale pentru tehnologiile digitale esențiale ale
viitorului, inclusiv inteligența artificială (IA), tehnologia 5G și
tehnica de calcul la margine. Pe scurt, nu se poate vorbi de
tehnologie digitală în absența cipurilor.
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15.2.2022

Se prezintă pachetul european în
domeniul apărării
Î.1
Care este bugetul Fondului european de apărare?
A. 7 miliarde €
B. 8 miliarde €
C. 9 miliarde €
* Aproape 8 miliarde € pentru perioada 2021-2027 sunt alocate Fondului
european de apărare. 2,7 miliarde € pentru finanțarea activității colaborative
de cercetare în domeniul apărării și 5,3 miliarde € pentru finanțarea
proiectelor colaborative de dezvoltare a capabilităților în completarea
contribuțiilor naționale.

Î.2
În februarie 2022, Comisia a prezentat o serie de acțiuni esențiale pentru
apărare și securitate în cadrul Uniunii Europene, precum și pentru o piață
europeană a apărării mai integrată și mai competitivă. Care dintre
următoarele nu a fost o propunere a Comisiei?
A. Reducerea investițiilor în cercetarea și capabilitățile din
domeniul apărării dezvoltate în cadrele de cooperare ale UE
B. Stimularea achizițiilor publice comune de capabilități de apărare
dezvoltate în colaborare în cadrul UE
C. Consolidarea dimensiunii de securitate și apărare a activităților
spațiale la nivelul UE

Î.3
Care ar fi avantajele achizițiilor publice comune în domeniul apărării? Puteți
da un exemplu?


Printre avantaje se numără: 1) creșterea interoperabilității
forțelor armate naționale europene; 2) sprijinirea
competitivității bazei industriale și tehnologice de apărare a
UE.
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23.2.2022

Se propune o nouă Lege privind
datele
Î.1
În cadrul noii Legi privind datele, Comisia a propus noi norme pentru a preciza cine
poate utiliza și accesa datele generate în UE în toate sectoarele economice. Ce
beneficii credeți că poate aduce noua Lege privind datele?


Legea privind datele va asigura echitatea în mediul digital, va
stimula dezvoltarea unei piețe competitive a datelor, va oferi
oportunități pentru o inovare bazată pe date, precum și o mai mare
accesibilitate a datelor pentru toți. Această lege le va oferi atât
persoanelor fizice, cât și întreprinderilor un control mai mare asupra
datelor lor prin intermediul unui drept consolidat la portabilitatea
datelor, copiind sau transferând cu ușurință între diferitele servicii
datele generate cu ajutorul obiectelor, al mașinilor și al
dispozitivelor inteligente. Va fi mai ușor să se transfere date către
și între furnizorii de servicii, iar acest lucru va încuraja mai mulți
actori, inclusiv IMM-urile, să participe la economia datelor.

Î.2
Se preconizează că noile norme privind datele vor crea resurse suplimentare în PIB
pentru statele membre ale UE până în 2028, întrucât abordează aspectele juridice,
economice și tehnice care conduc la subutilizarea datelor. Care este valoarea
aproximativă a acestei creșteri?
A. 70 de miliarde €
B. 170 de miliarde €
C. 270 de miliarde €

Î.3
Tehnologia poate, de exemplu, să ajute fermierii să optimizeze și să îmbunătățească
randamentul, să îmbunătățească planificarea agricolă, să ia decizii mai inteligente cu
privire la resurse și să reducă o parte din costuri. Este vorba de „agricultura de
precizie”. Ce tip de date pot ajuta în acest sens?



Răspunsurile posibile sunt: 1) date în timp real privind condițiile
meteorologice, temperatura, umiditatea, 2) semnale GPS, 3) date
privind solul, 4) date privind nevoile plantelor etc.
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25.2.2022

Se adoptă primul pachet de sancțiuni
în urma agresiunii Rusiei asupra
Ucrainei
Î.1
Pentru care dintre politicile UE măsurile restrictive sau „sancțiunile” reprezintă
un instrument esențial?
A. Politica de dezvoltare
B. Politica externă și de securitate comună
C. Politica europeană de vecinătate

Î.2
De când adoptă UE măsuri restrictive împotriva Rusiei cu privire la Ucraina?
A. Din 2014
B. Din 2018
C. Din 2022
* Din martie 2014, UE a impus treptat măsuri restrictive Rusiei ca răspuns la
anexarea ilegală a Crimeei.

Î.3
Una dintre sancțiunile împotriva persoanelor fizice constă în înghețarea
activelor. Ce înseamnă acest termen?


Înghețarea activelor: toate conturile aparținând persoanelor
și entităților incluse pe listă în băncile din UE sunt înghețate,
ceea ce înseamnă că se interzice punerea la dispoziția
acestora, în mod direct sau indirect, a oricăror fonduri sau
active. Acest lucru garantează că banii lor nu mai pot fi
utilizați pentru a sprijini regimul rus și că persoanele
respective nu pot încerca să-și găsească refugiu în UE.
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2.3.2022

Se activează Directiva privind
protecția temporară pentru refugiații
din Ucraina
Î.1
Ce este Directiva privind protecția temporară?


Protecția temporară este o măsură excepțională menită să
ofere protecție imediată și temporară în cazul unui număr
mare de sosiri sau de sosiri iminente de persoane strămutate
din țări din afara UE care nu se pot întoarce în țara lor de
origine.

Î.2
Directiva privind protecția temporară a fost adoptată în urma conflictelor din
fosta Iugoslavie. Când a fost aplicată pentru prima dată această directivă?


Directiva a fost activată pentru prima dată în martie 2022, ca
răspuns la războiul din Ucraina.

Î.3
Menționați un drept pe care îl au beneficiarii de protecție temporară.


Răspunsurile posibile sunt: 1) permis de ședere pe întreaga
durată a protecției, 2) acces la asistență socială, asistență
medicală, educație, cazare sau locuință, servicii bancare,
procedura de azil, informații privind protecția temporară, 3)
acces la un loc de muncă (* în anumite condiții), 4) libera
circulație (timp de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile
după eliberarea unui permis de ședere în statul membru
gazdă), 5) mutarea în altă țară din UE (înainte de eliberarea
unui permis de ședere), 6) posibilitatea familiilor de a se reuni
în anumite circumstanțe.
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8.3.2022

Se propun norme la nivelul UE pentru
combaterea violenței împotriva
femeilor
și a violenței domestice
Î.1
Prin instituirea la nivelul UE a unor norme de combatere a violenței împotriva
femeilor și a violenței domestice, Comisia urmărește, printre altele, să
incrimineze violența cibernetică, inclusiv urmărirea cibernetică și hărțuirea
cibernetică. Știți la ce se referă aceste trei infracțiuni?






Urmărirea cibernetică este o formă modernă de violență care este
adesea săvârșită împotriva membrilor de familie sau împotriva
persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie, dar care este
săvârșită și de foști parteneri sau de cunoștințe. De regulă, prădătorul
abuzează de tehnologie pentru a constrânge, controla, manipula și
supraveghea o victimă, sporind astfel teama, anxietatea și izolarea
treptată a victimei față de prieteni și familie.
Hărțuirea cibernetică acoperă atacurile, cum ar fi amenințările,
insultele sau alte comportamente ofensive împotriva persoanelor, în
special a femeilor și fetelor, care au loc de obicei prin intermediul
platformelor de comunicare socială sau al altor servicii online.
Partajarea neconsensuală de imagini intime sau manipulate
este o altă formă modernă de violență prin care fotografiile,
înregistrările video sau alte materiale intime ale unei alte persoane
devin accesibile prin mijloace TIC (de exemplu, rețele sociale,
telefoane mobile), fără consimțământul persoanei respective sau,
înainte de a face acest lucru, prin manipularea imaginilor intime
pentru a face ca o altă persoană să pară implicată în activități sexuale
(„deepfake”).
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Î.2
Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței
împotriva femeilor și a violenței domestice reprezintă criteriul de referință
pentru standardele internaționale în acest domeniu. Sub ce denumire este
cunoscută această convenție?
A. Convenția de la Geneva
B. Convenția de la Istanbul
C. Convenția de la Chicago

Î.3
Câte femei (în puncte procentuale) din UE au fost victime ale hărțuirii sexuale?
A. 50 % – una din două
B. 38 %
C. 29 %
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21.3.2022

Se aprobă Acordul privind
Busola strategică
Î.1
Pentru ce domeniu de politică a fost elaborată Busola strategică?
A. Concurență
B. Politica regională
C. Securitate și apărare
* Busola strategică oferă Uniunii Europene un plan de acțiune ambițios pentru
consolidarea politicii de securitate și apărare a UE până în 2030.

Î.2
Care sunt cei patru piloni ai Busolei strategice, direcția de acțiune a UE pentru
securitate și apărare?
A. Acțiune, investiții, parteneriate și securitate
B. Analiză, evaluare, implicare și obținere de rezultate
C. Construcție, testare, îmbunătățire și implementare

Î.3
Ce este Capacitatea de desfășurare rapidă a UE (EU RDC)?
A. 5 000 de drone cu cameră pentru fotografii și materiale video
B. 5 000 de soldați care pot fi mobilizați pentru a răspunde
amenințărilor iminente și pentru a reacționa în situații de
criză
C. 5 000 de truse de prim ajutor care pot fi utilizate într-o anumită țară
din UE.
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23.3.2022

Se prezintă măsurile pentru
consolidarea securității alimentare la
nivel mondial
Î.1
Având în vedere creșterea bruscă a prețurilor la materiile prime la nivel
mondial, accelerată și mai mult de invadarea Ucrainei de către Rusia, ce
măsuri a luat Comisia Europeană?
Comisia Europeană a prezentat o serie de acțiuni pe termen scurt și
mediu menite să consolideze securitatea alimentară la nivel mondial
și să sprijine fermierii și consumatorii din UE. Exemple:
 contribuția la scoaterea cerealelor din Ucraina;
 sprijinirea fermierilor din UE și a populațiilor vulnerabile;
 intensificarea propriei producții de alimente;
 eliminarea restricțiilor privind comerțul cu produse
alimentare;
 asumarea rolului de furnizor principal de asistență umanitară
și pentru dezvoltare în ceea ce privește alimentele și
sistemele alimentare;
 punerea în aplicare a unor planuri de urgență pentru
aprovizionarea cu alimente și securitatea alimentară.
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Î.2
UE ia toate măsurile necesare pentru a contribui la securitatea alimentară
mondială. În câte țări intenționează UE să sprijine sustenabilitatea sistemelor
alimentare?
A. 65
B. 70
C. 75
* În cadrul programului de cooperare internațională pentru perioada 20212027, UE va acționa în direcția dezvoltării sustenabilității sistemelor
alimentare, împreună cu aproximativ 70 de țări partenere. Mai mult, cu
ocazia Summitului privind nutriția pentru creștere de la Tokio din luna
decembrie 2021, UE și statele sale membre s-au angajat să reducă în
continuare malnutriția, alocând suma substanțială de 4,3 miliarde €, din care
cel puțin 2,5 miliarde € din partea UE pentru cooperarea internațională cu
obiectiv nutrițional în perioada 2021-2024.

Î.3
Unul dintre obiectivele concrete de transformare a sistemului alimentar al UE
este Strategia UE „De la fermă la consumator”. Cu ce procent urmărește
această strategie să reducă până în 2030 utilizarea pesticidelor și riscul pe
care îl reprezintă acestea?
A. Cu 25 %
B. Cu 40 %
C. Cu 50 %

85
23.3.2022

Se prezintă opțiuni de atenuare a
impactului prețurilor ridicate la energie
prin achiziții comune de gaze și obligații
minime de stocare a gazelor
Î.1
În martie 2022, Comisia a prezentat opțiuni de atenuare a impactului prețurilor
ridicate la energie prin achiziții comune de gaze și obligații minime de stocare a
gazelor. Care este nivelul minim de stocare a gazelor pentru iarna următoare
(2022-2023)?
A. 70 %
B. 80 %
C. 90 %

Î.2
Cum ar funcționa în practică „solidaritatea europeană în materie de stocare a
gazelor”?


Deși nu toate statele membre dispun de instalații de stocare pe
teritoriul lor, ar trebui să existe o rezervă minimă de gaze stocate
la care acestea trebuie să aibă acces în alte state membre.
Statele membre fără instalații de stocare vor trebui să se asigure
că operatorii de pe teritoriul lor dispun, într-un stat membru
învecinat, de stocuri securizate care să acopere 15 % din
consumul lor anual de gaze. Ca soluție alternativă, statele
membre fără capacitate de înmagazinare pot institui un
mecanism de repartizare a sarcinilor.

Î.3
73 % din capacitatea totală a UE de stocare a gazelor este concentrată în 5 state
membre. Care sunt acestea?
A. Germania, Italia, Franța, Țările de Jos și Austria.
B. Polonia, Italia, Austria, Croația și Ungaria
C. Suedia, Belgia, Franța, Grecia și Letonia

86
30.3.2022

Se propun noi norme în domeniul
economiei circulare, care vizează ca
produsele durabile să devină norma
în UE
Î.1
UE trece la un model de economie circulară, bazat pe produse mai durabile și
mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor. Ce beneficii credeți
că vă va aduce acest lucru în calitate de consumator?


Exemple: 1) prelungirea duratei de viață a produselor
dumneavoastră; 2) economisirea energiei și a resurselor și
reducerea costurilor; 3) mai multe informații pentru a face
alegeri durabile

Î.2
Comisia a propus actualizarea normelor UE de protecție a consumatorilor
pentru a se asigura că aceștia pot face alegeri în cunoștință de cauză și pot
opta ușor pentru variante mai ecologice atunci când își achiziționează
produsele. Ce informații vor fi obligați comercianții să furnizeze
consumatorilor?
A. Informații privind durabilitatea și eficiența energetică a produselor
B. Informații privind durabilitatea și posibilitatea de reparare a
produselor
C. Informații privind proiectarea ecologică a produselor și amprenta
climatică

Î.3
Ce cantitate de materiale textile se aruncă în fiecare an în UE?
A. Aproximativ 3 kg de persoană
B. Aproximativ 6 kg de persoană
C. Aproximativ 11 kg de persoană
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9.4.2022

Evenimentul de strângere de donații
„Susținem Ucraina”
Î.1
În aprilie 2022, în cadrul evenimentului și al campaniei mondiale de strângere
de donații „Susținem Ucraina” s-au strâns peste 10 miliarde € pentru
persoanele care fug din calea invaziei ruse. În ce oraș a avut loc evenimentul?
A. Bruxelles
B. Varșovia
C. Bratislava

Î.2
Cu ce țară a colaborat Comisia Europeană pentru a organiza campania
mondială de strângere de donații „Susținem Ucraina”?
A. Cu SUA
B. Cu Canada
C. Cu Australia

Î.3
Ce fonduri au colectat donatorii în timpul evenimentului de strângere de
donații „Susținem Ucraina”?
A. Peste 1 miliard €
B. Peste 5 miliarde €
C. Peste 10 miliarde €
* În cadrul conferinței și campaniei mondiale a donatorilor „Susținem
Ucraina”, a fost colectată suma de 9,1 miliarde € (incluzând 1 miliard din
partea Comisiei Europene) în sprijinul persoanelor care fug din calea invaziei
ruse, aflate în Ucraina sau în străinătate. Pe lângă aceasta, Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat un împrumut suplimentar de 1
miliard € pentru a acoperi nevoile persoanelor strămutate din cauza invaziei.
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9.4.2022

Se marchează 30 ani de operațiuni de
ajutor umanitar și de protecție civilă
Î.1
Acțiunea umanitară a UE se bazează pe patru principii. Puteți numi unul dintre
ele?
 Umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

Î.2
Orice țară din lume, dar și Organizația Națiunilor Unite și agențiile sale sau o
organizație internațională relevantă, poate solicita ajutor din partea
mecanismului de protecție civilă al UE. În 2021, mecanismul a fost activat de
114 ori pentru a răspunde la (i) COVID-19 în Europa și în întreaga lume; (ii)
inundațiile din Belgia; (iii) incendiile forestiere din zona mediteraneeană,
Balcanii de Vest și Austria; (iv) repatrierile din Afganistan și (v) cutremurul și
uraganul din Haiti. Care a fost cea mai mare operațiune de până acum?


Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a declanșat cea mai mare
operațiune de urgență de la crearea mecanismului.

Î.3
Nevoile umanitare au crescut dramatic în ultimii ani, ca urmare a pandemiei
de COVID-19 și a schimbărilor climatice. Câte persoane au avut nevoie de
asistență umanitară în 2021, conform estimărilor Organizației Națiunilor
Unite?
A. 150 de milioane
B. 430 de milioane
C. 235 de milioane
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27.4.2022

Se propune o nouă politică privind
migrația legală
Î.1
Până în 2070, ce procentaj din populația totală a UE va reprezenta populația
în vârstă de muncă?
A. Aproximativ 45 %
B. Aproximativ 55 %
C. Aproximativ 65 %

Î.2
În ce sectoare se confruntă piața forței de muncă din UE cu deficite?


Printre altele, în turism, industria ospitalității, IT și sănătate

Î.3
De ce are UE nevoie de migrație legală?


Răspunsurile posibile sunt: 1) pentru redresarea economiei UE,
2) pentru abordarea deficitelor de pe piața forței de muncă
din UE, 3) pentru abordarea provocărilor demografice, 4)
pentru pregătirea pentru nevoile viitoare, 5) pentru atragerea
de persoane talentate/calificate, 6) pentru crearea de canale
sigure pentru a ajunge în Europa, 7) pentru însoțirea tranziției
UE către o economie verde și digitală.

90
3.5.2022

Se lansează spațiul european al
datelor medicale
Î.1
Spațiul european al datelor medicale este primul spațiu comun al datelor la
nivelul UE într-un domeniu specific care rezultă din Strategia UE privind
datele. În ce alte domenii sunt planificate spații de date? Puteți da un exemplu?


Strategia europeană privind datele din februarie 2020 a
anunțat crearea unor spații de date în 10 domenii strategice:
sănătate, agricultură, producție, energie, mobilitate, finanțe,
administrație publică, competențe, Cloudul european pentru
știința deschisă și prioritatea-cheie transversală ce constă în
îndeplinirea obiectivelor Pactului verde.

Î.2
Ce beneficii veți avea ca urmare a instituirii spațiului european al datelor
medicale?






Veți aveți acces imediat și gratuit la datele dumneavoastră
medicale în format electronic.
Veți putea face schimb de date cu profesioniști din domeniul
sănătății la nivel național sau transfrontalier.
Veți putea să adăugați informații, să rectificați erorile, să
restricționați accesul și să obțineți informații cu privire la
modul în care sunt utilizate datele dumneavoastră.
Veți avea dreptul ca datele medicale să fie emise și acceptate
într-un format european comun.
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Î.3
Ce impact va avea spațiul european al datelor medicale asupra medicilor și a
altor profesioniști din domeniul sănătății? Puteți da exemplu?





Aceștia vor avea acces mai rapid la dosarele medicale ale
pacienților, inclusiv la nivel transfrontalier.
Printr-un acces mai ușor și mai rapid la datele medicale
relevante, profesioniștii din domeniul sănătății vor fi în
măsură să îmbunătățească continuitatea asistenței medicale.
De asemenea, vor putea să acceseze mai ușor date medicale
din diferite sisteme, reducând astfel sarcina administrativă a
copierii manuale a înregistrărilor în diferite sisteme.
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9.5.2022

Conferința privind viitorul Europei își
prezintă raportul final
Î.1
Aproximativ câte propuneri au formulat cetățenii europeni pe toată durata
Conferinței privind viitorul Europei?
A. 29
B. 49
C. 69
*În cadrul ceremoniei de încheiere de la Strasbourg, președinții Parlamentului
European, Comisiei și Consiliului au primit un raport final din partea
participanților la conferință, care conține 49 de propuneri cuprinzătoare,
ambițioase și orientate spre viitor și 326 de măsuri individuale.

Î.2
Care au fost subiectele discutate de cetățeni în cadrul Conferinței privind
viitorul Europei? Puteți da un exemplu?


Au fost abordate 9 teme principale: 1) o economie mai
puternică, justiție socială și locuri de muncă; 2) educație,
cultură, tineret și sport; 3) transformarea digitală; 4)
democrația europeană; 5) valori și drepturi, statul de drept,
securitate; 6) schimbări climatice/mediu; 7) sănătate; 8) UE în
lume; și 9) migrația.

Î.3
Trei lideri ai UE au semnat declarația comună în martie 2021, deschizând
calea pentru începerea Conferinței privind viitorul Europei. Cine sunt aceștia?


Declarația comună referitoare la Conferința privind viitorul
Europei a fost semnată de fostul președinte al Parlamentului
European, David Sassoli, de prim-ministrul portughez, António
Costa, în numele Consiliului UE, și de președinta Comisiei,
Ursula von der Leyen.
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11.5.2022

Se propune un nou act legislativ al UE
pentru prevenirea și combaterea abuzului
sexual online asupra copiilor
Î.1
În 2010, au fost raportate 23 000 de cazuri de abuz sexual asupra copiilor în UE.
Aproximativ câte cazuri au fost raportate în 2020?
A. Peste 250 000
B. Peste 500 000
C. Peste 1 milion
* În ultimii ani s-a înregistrat o creștere foarte mare a numărului de cazuri
de abuz sexual raportate. În multe cazuri, abuzul iese la lumină numai atunci
când acțiunile autorilor sunt depistate online. Comisia a propus noi norme UE
pentru a sprijini furnizorii de servicii online să identifice, să raporteze și să
prevină într-un mod mai eficient cazurile de abuz sexual online asupra
copiilor.

Î.2
UE a propus noi norme UE pentru prevenirea și combaterea abuzului sexual online
asupra copiilor Cui i se vor aplica noile norme?


Normele propuse se vor aplica furnizorilor de servicii online care
oferă servicii în UE, și anume serviciilor de găzduire și de
comunicații interpersonale (cum ar fi serviciile de mesagerie),
magazinelor de aplicații și furnizorilor de servicii de acces la
internet.

Î.3
Drepturile copilului sunt consacrate în Convenția ONU cu privire la drepturile
copilului, precum și în Carta drepturilor fundamentale a UE. Puteți numi un drept
al copiilor?


Răspunsurile posibile sunt: 1) dreptul la viață; 2) dreptul la nume
și cetățenie; 3) dreptul la identitate; 4) dreptul la nediscriminare;
5) dreptul la familie; 6) dreptul la sănătate; 7) dreptul la
protecție împotriva vătămărilor; 8) dreptul la educație; 9) dreptul
la libertatea de gândire; 10) dreptul de a avea acces la informații.
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18.5.2022

Se prezintă planul REPowerEU
Î.1
Puteți sugera o modalitate de reducere a consumului de energie în viața
noastră de zi cu zi?


Există multe modalități de a face acest lucru. De exemplu: 1)
reducerea temperaturilor de încălzire/utilizarea în mai mică
măsură a aerului condiționat; 2) conducerea autovehiculelor
într-un mod mai economic; 3) utilizarea mai frecventă a
transportului public și practicarea mobilității active: 4)
utilizarea mai eficientă a aparatelor de uz casnic.

Î.2
Care sunt unele dintre măsurile pe termen scurt propuse de UE în planul său
REPowerEU pentru a pune capăt dependenței de combustibilii fosili ruși? Puteți
da un exemplu?


Răspunsurile posibile sunt: 1) economii de energie; 2) achiziții
comune de gaze, GNL și hidrogen; 3) noi parteneriate
energetice cu furnizori fiabili; 4) implementarea rapidă a
proiectelor de energie solară și eoliană; 5) mărirea producției
de biometan; 6) umplerea instalațiilor de stocare a gazelor la
80 % din capacitate până la 1 noiembrie 2022.

Î.3
Cu ce țări a semnat Comisia un memorandum de înțelegere trilateral în iunie
2022 pentru a asigura exportul de gaze naturale către Europa?
A. Cu Egipt și Israel
B. Cu Norvegia
C. Cu Algeria
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18.5.2022

Se prezintă o analiză a lacunelor în
materie de investiții în domeniul apărării
și propuneri de măsuri suplimentare
pentru consolidarea bazei industriale și
tehnologice de apărare a Europei
Î.1
Care sunt principalele lacune în materie de investiții în domeniul apărării în
UE? Puteți da un exemplu?


Cheltuielile, deficitele privind baza industrială de apărare și
deficitele în materie de capabilități.

Î.2
Comisia a propus un instrument specific pe termen scurt pentru a stimula
statele membre care doresc să facă achiziții publice comune să acopere
lacunele cele mai urgente și critice într-un mod colaborativ. Cât este pregătită
Comisia să investească în acest sistem?
A. 250 de milioane €
B. 500 de milioane €
C. 750 de milioane €

Î.3
În 2020, cât au cheltuit statele membre ale UE în mod colectiv pentru
apărare?
A. 50 de miliarde €
B. 100 de miliarde €
C. 200 de miliarde €
* Au cheltuit peste 200 de miliarde EUR. Se estimează că, în 2021, cheltuielile
lor combinate au crescut, ajungând la 220 de miliarde €.
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18.5.2022

Se lansează un parteneriat
strategic cu statele din Golf
Î.1
Care dintre următoarele țări nu este membră a Consiliului de Cooperare al
Golfului?
A. Bahrain
B. Iordania
C. Kuweit

Î.2
Când a fost semnat acordul de cooperare dintre Comunitatea Economică
Europeană și Consiliul de Cooperare al Golfului?
A. în 1988
B. în 1989
C. în 1990

Î.3
Puteți numi un domeniu care face obiectul parteneriatului UE cu Golful?


Parteneriatul acoperă diverse domenii, de exemplu: comerțul
și investițiile, transporturile, energia, digitalizarea, cercetarea
și inovarea, spațiul, tranziția verde, securitatea regională,
ajutorul umanitar, statul de drept și drepturile omului.
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23.5.2022

Adoptarea planului de contingență pentru
transporturi, cu măsuri de protecție a
transporturilor UE în situații de criză
Î.1
Ce înseamnă AESA?
A. Planul de acțiune european pentru autonomie strategică
B. Asociația europeană pentru agricultură durabilă
C. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației
* Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației este o agenție a UE
responsabilă cu siguranța aviației civile. Scopul său este de a atinge cele mai
înalte standarde comune de siguranță și protecție a mediului în aviația civilă
și de a se asigura că aveți cel mai sigur zbor posibil.

Î.2
Comisia a depus eforturi pentru a consolida reziliența transporturilor din UE
în perioade de criză. Planul de contingență pentru transporturi pe care l-a
propus se bazează pe învățămintele trase din pandemia de COVID-19 și ia în
considerare provocările cu care se confruntă sectorul transporturilor din UE de
la începutul agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Acesta conține 10
măsuri principale. Puteți da un exemplu?


Răspunsurile posibile sunt: 1) adaptarea legislației UE din
domeniul transporturilor la situațiile de criză; 2) asigurarea
unui sprijin adecvat destinat sectorului transporturilor; 3)
asigurarea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor și
persoanelor; 4) gestionarea fluxurilor de refugiați și
repatrierea pasagerilor și a lucrătorilor din transporturi
blocați; 5) asigurarea unei conectivități minime și a protecției
pasagerilor; 6) schimbul de informații referitoare la transport;
7) consolidarea coordonării politicilor în domeniul
transporturilor; 8) consolidarea securității cibernetice; 9)
testarea măsurilor de urgență legate de transporturi; 10)
cooperarea cu partenerii internaționali.
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Î.3
Ce sunt culoarele verzi?
A. Culoare și poduri pe care animalele pot traversa în condiții de
siguranță autostrăzile din UE
B. Căi pentru transportul vaccinurilor împotriva COVID-19 în toate țările
UE
C. Puncte de trecere a frontierei care asigură fluxul continuu al
mărfurilor
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23.5.2022

Se propun norme privind încălcarea
măsurilor restrictive și înghețarea și
confiscarea activelor persoanelor
care încalcă măsurile restrictive și
ale altor infractori
Î.1
În martie 2022, UE a înființat un grup operativ pentru a coordona aplicarea
sancțiunilor împotriva oligarhilor ruși și belaruși. Care este denumirea acestui
grup operativ?
A. Grupul operativ „Confiscare și dispunere”
B. Grupul operativ „Reperare și înghețare”
C. Grupul operativ „Înghețare și punere sub sechestru”

Î.2
Câte persoane a sancționat UE până în iulie 2022 pentru acțiuni care
subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și
independența Ucrainei?
A. 905
B. 1 212
C. 1 342
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Î.3
Ca parte a sancțiunilor economice, UE a impus Rusiei o serie de restricții la
import și la export. Ce mărfuri nu pot fi exportate din UE către Rusia? Puteți
da un exemplu?
Printre produsele sancționate se numără:
 tehnologia de vârf (de exemplu, calculatoare cuantice și
semiconductori avansați, produse electronice și software de
ultimă generație)
 anumite tipuri de mașini și echipamente de transport
 produse și tehnologii specifice necesare pentru rafinarea
petrolului
 echipamente, tehnologie și servicii din industria energetică
 produse și tehnologii ale industriei aviatice și spațiale (de
exemplu, aeronave, piese de schimb sau orice tip de
echipament pentru avioane și elicoptere, combustibil pentru
avioane cu reacție)
 produse de navigație maritimă și tehnologie de
radiocomunicații
 o serie de produse cu dublă utilizare (produse care ar putea fi
utilizate atât în scopuri civile, cât și militare), cum ar fi drone
și software pentru drone sau dispozitive de criptare
 produse de lux (de exemplu, mașini de lux, ceasuri, bijuterii)
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7.6.2022

Se atinge un acord politic privind
echilibrul de gen în consiliile de
administrație ale întreprinderilor
Î.1
Ce expresie este utilizată adesea ca metaforă pentru depășirea barierei
invizibile care împiedică femeile să ocupe funcții de conducere?
A. Visuri destrămate
B. Spargerea „plafonului de sticlă”
C. Ruperea tradiției

Î.2
Doar o treime dintre membrii consiliilor de administrație neexecutive ale
întreprinderilor sunt femei, iar acest lucru este cu atât mai pregnant în
consiliile executive. Propunerea de directivă privind consolidarea echilibrului
de gen în rândul directorilor neexecutivi stabilește un obiectiv pentru
societățile din UE cotate la bursele de valori din UE de a accelera atingerea
unui echilibru de gen mai bun. Care este obiectivul?
A. 50 % din sexul subreprezentat în rândul directorilor neexecutivi și 43 %
în rândul tuturor directorilor
B. 45 % din sexul subreprezentat în rândul directorilor neexecutivi și 38 %
în rândul tuturor directorilor
C. 40 % din sexul subreprezentat în rândul directorilor neexecutivi
și 33 % în rândul tuturor directorilor

Î.3
Când își propune Comisia Europeană să atingă paritatea de gen (50 %) la
toate nivelurile de management?
A. Până la sfârșitul anului 2023
B. Până la sfârșitul anului 2024
C. Până la sfârșitul anului 2025
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Codul de bune practici privind
dezinformarea este consolidat și
devine mai cuprinzător
Î.1
Codul de bune practici privind dezinformarea se aplică:
A. Platformelor online, companiilor tehnologice de vârf și
actorilor-cheie din sectorul publicității care l-au semnat
B. Utilizatorilor
C. Agențiilor de aplicare a legii

Î.2
Care dintre următoarele platforme nu este semnatar al Codului de bune
practici consolidat al UE privind dezinformarea?
A. Clubhouse
B. TikTok
C. Weibo

Î.3
Cum este definită dezinformarea?
A. Povești false care par să fie știri și se răspândesc pe internet sau prin
intermediul altor mijloace de comunicare, create de obicei pentru a
influența opiniile politice sau ca glumă.
B. Conținut fals sau înșelător partajat fără intenția de a face rău, deși
efectele pot fi dăunătoare.
C. Conținut fals sau înșelător care este difuzat cu intenția de a
înșela sau de a obține câștiguri economice sau politice și care
poate produce un prejudiciu public.
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Se atinge un acord politic provizoriu cu
privire la Regulamentul privind
subvențiile străine care denaturează
piața unică
Î.1
Care este obiectivul Regulamentului privind subvențiile străine?
A. Promovarea conformității subvențiilor cu normele OMC.
B. Reglementarea acordării de fonduri UE care au un impact asupra
țărilor terțe.
C. Abordarea subvențiilor acordate de țările terțe care cauzează
denaturări pe piața internă.

Î.2
De ce Regulamentul privind subvențiile străine evaluează numai subvențiile
străine?
A. Deoarece subvențiile străine sunt mai dăunătoare decât subvențiile
acordate în UE.
B. Deoarece subvențiile acordate în UE sunt deja evaluate în
temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.
C. Deoarece și țările terțe evaluează impactul subvențiilor UE asupra
economiilor lor.

Î.3
Atunci când Comisia identifică o subvenție străină care face obiectul
Regulamentului privind subvențiile străine, subvenția va fi interzisă în mod
automat?
A. Da, subvenția va fi interzisă automat.
B. Da, subvenția va fi interzisă automat în cazul în care se constată că
denaturează piața internă.
C. Nu, regulamentul nu include o interdicție automată a
subvențiilor, dar efectele negative și pozitive ale acestora
trebuie evaluate de la caz la caz.
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Încep negocierile de aderare cu
Albania și Macedonia de Nord
Î.1
Care erau țările candidate la UE în iulie 2022?
a. Israel, Armenia, Maroc și Australia
b. Albania, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru,
Serbia, Turcia și Ucraina
c. Bosnia și Herțegovina, Kosovo și Georgia

Î.2
Care este ultima țară care a aderat la UE și când?


Croația, la 1 iulie 2013.

Î.3
Câte capitole conțin negocierile de aderare la UE?
A. 25
B. 35
C. 45

