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Cetățenie activă 

 

 Democrația nu funcționează adecvat fără aceasta pentru că democrația 
eficace înseamnă mai mult decât aplicarea unei ștampile pe un buletin de 
vot. Misiunea Comitetului Economic și Social European este înrădăcinată în 
principiul democrației participative, care operează în plus pe lângă 
democrația reprezentativă pe baza dialogului continuu între societatea civilă 
și decident. Prin definiție, democrația participativă necesită implicarea activă 
a oamenilor la locul de muncă sau printr-o organizație politică, sau susținând o 
cauză nobilă. Zona de activitate nu contează. Ceea ce contează este 
angajamentul față de bunăstarea societății.” 

 - Președintele Comitetului Economic și Social European (CESE) – Staffan Nillson, 
2012. 



Cetățeni activi 

   Voluntari 
 2011 a fost declarat Anul european al voluntariatului. Scopul 

acestuia este de a celebra activitatea a milioane de voluntari de 
pe teritoriul Europei și de a încuraja implicarea acelor cetățeni 
care nu fac voluntariat în prezent. Voluntariatul este perceput ca 
jucând un rol important în numeroase domenii, care includ, în mod 
logic, solidaritatea și ajutorul umanitar, dar și viața socială, 
sănătatea, educația și mediul. Există multiple beneficii ale 
voluntariatului: se consideră că acesta este benefic pentru 
societate în întregul său (consolidează coeziunea socială, 
promovează valorile solidarității în UE) și pentru individ (dezvoltarea 
și împlinirea personală a voluntarilor, dezvoltarea profesională) 



Cetăţenie Activă prin Participarea 
Tinerilor 

 Pe baza informațiilor colectate, în octombrie 2014, CRD a inițiat un nou 

proiect, Cetățenie Activă prin Participarea Tinerilor, derulat în parteneriat 

cu Fundația Pro Munții Apuseni. Acesta îşi propune să crească nivelul de 

participare civică şi cetăţenie activă a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 şi 

18 ani, prin implicarea a 500 de elevi, 24 de profesori şi 12 lucrători de 

tineret din 12 oraşe din România, în dezvoltarea şi implementarea de 

campanii de advocacy pe probleme identificate în comunităţile lor, 

precum şi prin creşterea oportunităţilor de dialog structurat între elevi şi 

autorităţile publice locale. 



EDUCAȚIA ANTREPRENORIALĂ ÎN 

EUROPA 
 

 Un studiu recent al Citi Foundation arată că tinerii din întreaga lume au un 
spirit antreprenorial dezvoltat, șapte din zece (69%) gândindu-se să înceapă 
o afacere pe cont propriu, 7 din 10 tineri se gândesc să își dezvolte o 
afacere pe cont propriu. 

 Relansarea spiritului antreprenorial în Europa, antreprenoriatul este 
considerat un vector esențial al creșterii economice și al creării de locuri de 
muncă: acesta creează noi întreprinderi și locuri de muncă, deschide noi 
piețe și stimulează noi aptitudini și capacități. Același document 
menționează: noile intreprinderi înființate în special   IMM-urile, reprezintă 
cea mai importantă sursă de locuri de muncă, acestea creează peste 4 
milioane de noi locuri de muncă în fiecare an în Europa. Dacă acum trei ani 
45% dintre europeni preferau activitățile de independent, în prezent acest 
procentaj a scăzut la 37%.  



Spiritul antreprenorial 

 Educaţia antreprenorială aduce în discuţie un subiect mult discutat, un subiect 

care cu ani în urmă nu putea reprezenta, în nici un fel, o temă de discuţie. Este 

vorba de întreprinzător, de acţiunea acestuia şi de spiritul acestei acţiuni, anume 

cel antreprenorial. Într-un fel, a fi întreprinzător reprezintă o experienţă unică, 

chiar provocatoare, care poate aduce satisfacţii deosebite, dar presupune şi 

riscuri, iar de aici şi posibilitatea eşecului. 

 Ce înseamnă însă a fi întreprinzător, deci a acţiona într-un spirit antreprenorial? În 

primul rând, iniţiativă, iar prin manifestarea acesteia înseamnă capacitate 

decizională şi responsabilitate. Desigur, aceste elemente nu sunt proprii numai 

acţiunii în domeniul economiei. În contextul de faţă, acela al educaţiei 

antreprenoriale, ceea ce interesează este manifestarea acestora din punct de 

vedere economic. 

 



Înființarea unei întreprinderi 

Ce puteți face? 

       Ca cetățean al UE aveți dreptul: 

 să înființați o întreprindere (chiar și unipersonală) în orice țară din UE, în Islanda, Norvegia, 

Liechtenstein 

 să deschideți în altă țară din UE o filială/sucursală a unei întreprinderi deja înregistrate în UE. 

Cerințe 

        Cerințele variază de la o țară la alta. UE încurajează însă toate țările să îndeplinească anumite          
obiective pentru a facilita înființarea de întreprinderi. Printre aceste obiective se numără: 

 reducerea la 3 zile lucrătoare a procedurii de înființare a unei întreprinderi 

 reducerea costurilor la mai puțin de 100 EUR 

 posibilitatea de a efectua toate formalitățile pe lângă un singur organism administrativ 

 efectuarea on-line a tuturor formalităților de înregistrare 

 posibilitatea de a înregistra on-line o întreprindere în altă țară din UE . 

 



   



Portugalia – membru al Uniunii 
Europene 
 

 Portugalia a aderat la Comunitatea Economică Europeană la 1 ianuarie 1986, 

împreună cu Spania. Această aderare a permis tinerei democraţii să se 

consolideze şi Portugaliei să cunoască o dezvoltare economică accelerată. 

Aportul masiv de capitaluri străine, precum şi ajutoarele comunitare din 

categoria fondurilor structurale, au permis investiţii ce au făcut posibilă 

modernizarea rapidă a structurii economice.  

 În cursul celor două preşedinţii rotative ale Uniunii Europene, în 2000 şi 2007, 

Portugalia a lansat proiecte comunitare de mare anvergură: Strategia de al 

Lisabona, devenită astăzi Europa 2020, care are ca obiectiv să facă din Europa o 

„economie a cunoaşterii, cea mai competitivă şi cea mai dinamică din lume”, 

favorizând investiţiile publice şi private în activităţile de cercetarea ştiinţifică şi 

dezvoltarea. 

 În ultimele decenii, economia portugheză a avut o evoluţie similară majorităţii 

ţărilor europene, acordându-se prioritate dezvoltării serviciilor. 

 



Relaţii internaţionale/regionale ale Portugaliei  

 

 Portugalia a devenit membră a Uniunii Europene la 1 ianuarie 1986. Portugalia face 

parte din Comitetul 133 care elaborează strategia comună a UE în relaţia cu 

Organizaţia Mondială a Comerţului. 

 Portugalia este membră a următoarelor instituţii financiare internaţionale: FMI, 

Banca Mondială, BERD (Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), 

Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare şi Banca 

Interamericană de Dezvoltare. 

 Alte organisme internaţionale din care face parte Portugalia: ONU, OCDE, OMC, 
OEI (Organizacíon de Estados Iberoamericanos – Organizaţia Statelor 

Iberoamericane). În anii 2011 şi 2012, Portugalia ocupă funcţia de membru 

nepermanent a Consiliului de Securitate al ONU. 

 



Evoluţii ale economiei portugheze 
 

 Cererea interna a fost principalul stimulent al creşterii, iar formarea brută de 

capital a prezentat un comportament dinamic, datorită, în principal, unui 

“boom” în sectorul construcţiilor, inclusiv a infrastructurii de transport. 

Importante lucrări publice au fost finalizate în 1997 şi 1998, legate de 

pregătirea EXPO’98 de la Lisabona. Ulterior, în 1999 şi 2000, în sectorul 

construcţii, s-a înregistrat o reducere a ritmului de creştere, însă investiţiile în 

instalaţii şi echipamente au continuat să se menţină la un nivel ridicat.  

 De la 1 ianuarie 2002, împreună cu alte 11 state membre UE, Portugalia a 

adoptat ca monedă naţională euro.  

 Începând cu 1999, ritmul creşterii economice a scăzut, iar din anul 2002 ţara 

a intrat în recesiune. Fenomenul este pus pe seama faptului că motorul de 

creştere s-a bazat aproape în exclusivitate pe stimularea cererii (prin 

practicarea unor dobânzi scăzute şi facilitarea creditului).  



Principalele sectoare  

ocupaţionale-defalcare pe regiuni  

  Nord  

 Hoteluri şi catering – bucătari, chelneri, personal de serviciu;  

 Construcţii – instalatori şi electricieni;  

 Industrie – matriţeri, fierari, muncitori textilişti şi de încălţăminte;  

 Servicii – operatori în centre telefonice, ajutori în gospodărie, coafeze.  

  Centru  

 Industria metalurgică, inginerie mecanică şi profesiuni conexe – personal calificat;  

 Industria manufacturieră, comerţ şi turism – personal calificat, în special în zona 
de coastă (vest). 



  Lisabona  
 Comerţ (magazine mari, cu amănuntul) – casieri, promotori de produse (mai ales 

tineri);  

 Hoteluri şi catering – bucătari, chelneri şi personal auxiliar pentru bucătării;  

 Tehnologia informaţiei – proiectanţi de sisteme, analişti şi programatori;  

 Sănătate – doctori de familie, doctori specialişti, asistente medicale;  

 Centre telefonice şi de contact – asistenţi vorbitori de limbi străine.  

  Alentejo  
 Sănătate – doctori de toate specialităţile, asistenţi medicali;  

Agricultură (sezonieri) – culegători de măsline, fructe timpurii (căpşuni, fragi – mai ales 

pe coasta vestică); 

 Servicii – bucătari înalt calificaţi, chelneri şi lucrători în catering (cunoaşterea limbii 

engleze şi germane este un avantaj major). 

 



   Algarve (Sud)  
 Sănătate – doctori generalişti şi specialişti, asistente medicale;  

 Tehnologia informaţiei – ingineri, analişti şi programatori, tehnicieni soft şi 

hardware;  

Hoteluri şi catering (numai în lunile de vară) – bucătari, chelneri, barmani, 

recepţioneri şi îngrijitori calificaţi de spaţii verzi (în special pentru terenurile de 

golf);  

 Servicii – coafeze, cosmeticiene. 

  Madeira  
 Hoteluri şi catering – personal calificat în hotelărie şi restauraţie;  

 Inginerie – specialişti în matematică, fizică, inginerie şi tehnicieni de nivel mediu 

şi personal calificat în inginerie, chimie, fizică. Page 5 of 38  

  Azore  
 Hoteluri şi catering – bucătari, barmani şi chelneri, recepţioneri (cunoaşterea 

limbii germane sau a unei limbi nordice este un avantaj major);  

Ajutor familial – îngrijitori;  

 Mecanică auto – mecanici, electricieni şi electronişti, vopsitori. 



Rolul şi impactul autorităţilor locale şi 

regionale  

 Adeziunea cetăţenilor la procesul european este o miză a credibilităţii pentru 
democraţia europeană. Cetăţenia europeană se construieşte, iar guvernanţa 

europeană se organizează pe baza participării. Aceasta îmbracă două dimensiuni: 

democraţia reprezentativă, care constituie fundamentul, şi democraţia participativă, 

care o completează. O bună guvernanţă europeană implică cooperarea autorităţilor 
alese şi a actorilor societăţii civile pentru binele comun. Autorităţile locale şi regionale 

sunt depozitarele unei legitimităţi democratice indiscutabile. Direct responsabile în 

faţa cetăţenilor, ele reprezintă un element semnificativ al legitimităţii democratice în 

Uniunea Europeană şi exercită o parte importantă a puterii politice. Guvernanţa pe 
mai multe niveluri trebuie să combine în acest sens recunoaşterea instituţională a 
diferitelor niveluri ale puterii în Europa, prin mecanisme adecvate, cu organizarea 

cooperării politice şi stimularea sferei publice europene. 



Cetățenie activă în Europa 

 Cetățenii sunt în centrul proiectului 

european. Democrația participativă 

europeană trebuie considerată a fi 

dreptul cetățenilor europeni de a se 

implica în politica europeană și de a 

modela viitorul Europei. Tratatul 

[articolul 10 alineatul (3)] conferă 

fiecărui cetățean dreptul de a lua 

parte la viața democratică a Uniunii. 

 



Cetățenie activă în Europa 

 Articolul 11 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană (Tratatul UE) se prevăd 

obligațiile instituțiilor Uniunii de a acorda 

cetățenilor și organizațiilor reprezentative 

posibilitatea de a-și face cunoscute 

opiniile și de a face schimb de opinii în 

mod public, în toate domeniile de acțiune 

ale Uniunii. Același articol conține un 

mandat explicit acordat Comisiei 

Europene de a se consulta cu părțile 

implicate pentru a asigura coerența și 

transparența acțiunilor Uniunii; 



Cetățenie activă în Europa 

 În conformitate cu articolele 10 și 11 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană 
(Tratatul UE), orice cetățean are dreptul 
de a participa la viața democratică a 
Uniunii, iar instituțiile Uniunii ar trebui să 
acorde cetățenilor și asociațiilor 
reprezentative posibilitatea de a-și face 
cunoscute opiniile și de a face schimb de 
opinii în mod public în toate domeniile de 
acțiune ale Uniunii, precum și să mențină 
un dialog deschis, transparent și constant 
cu asociațiile reprezentative și cu 
societatea civilă.  



Cetățenie activă în Europa 

 Democrația nu funcționează adecvat 

fără aceasta pentru că democrația 

eficace înseamnă mai mult decât 

aplicarea unei ștampile pe un buletin 

de vot. Misiunea Comitetului 

Economic și Social European este 

înrădăcinată în principiul democrației 

participative, care operează în plus pe 

lângă democrația reprezentativă pe 

baza dialogului continuu între 

societatea civilă și decident.  



Cetățenie activă în Europa 

 Prin definiție, democrația participativă 

necesită implicarea activă a 

oamenilor la locul de muncă sau 

printr-o organizație politică, sau 

susținând o cauză nobilă. Zona de 

activitate nu contează. Ceea ce 

contează este angajamentul față de 

bunăstarea societății.” - Președintele 

Comitetului Economic și Social 

European (CESE) – Staffan Nillson, 

2012. 



Cetățenie activă în Europa 



Cetățenie activă in europa 

 Cetățenia UE Ce drepturi aveți și cum 

le puteți utiliza Toți cetățenii unei țări 

membre a Uniunii Europene sunt, 

automat, și cetățeni ai UE. Statutul de 

cetățean al UE vă conferă o serie de 

drepturi și responsabilități 

suplimentare importante.  



Cetățenie activă în Europa 

 Cetățenia UE - drepturile dumneavoastră 
Acestea sunt definite de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (articolul 20) 
și Carta drepturilor findamentaleEN(capitolul 
V). Aveți nevoie de ajutor pentru a vă 
exercita drepturile? În scopul sensibilizării 
autorităților publice și naționale, Comisia 
publică periodic un raport privind cetățenia 
UE. Dreptul de a locui și de a circula liber în 
UE În calitate de cetățean al UE, aveți 
dreptul de a locui și de a circula liber pe 
teritoriul Uniunii, fără a face obiectul 
discriminării pe motive de naționalitate 



Cetățenie activă în Europa 

 Vă puteți stabili în oricare din statele 
membre ale Uniunii, atâta timp cât 
îndepliniți anumite condiții, în funcție de 
activitatea pe care doriți să o desfășurați 
(să lucrați, să studiați etc.). 

 Dreptul de a participa la viața politică a 
UE Fiecare cetățean al UE are dreptul de 
a vota și de a candida, atât la alegerile 
locale, cât și la alegerile pentru 
Parlamentul European, în țara din UE în 
care locuiește, în aceleași condiții ca și 
cetățenii țării respective. 



Cetățenie activă în Europa 

 Dreptul de a înainta petiții și plângeri 
Puteți adresa o plângere Parlamentului 
European pentru a-i solicita să se ocupe 
de o problemă personală ori de o 
chestiune de interes public. Subiectul 
acesteia trebuie să intre în sfera 
competențelor UE (adică să nu fie legat 
de ceva ce se decide la nivel local sau 
național) și trebuie să vă afecteze direct. 
Dacă vă nemulțumește comportamentul 
unei instituții sau organism al UE, puteți 
adresa o plângere Ombudsmanului 
european. 



Cetățenie activă în Europa 

 De asemenea, puteți contacta direct 
instituțiile și organismele consultative ale 
UE și aveți dreptul de a primi răspuns în 
oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale 
Uniunii. Dreptul la protecție consulară 
Dacă vă aflați într-o țară din afara Uniunii 
și aveți nevoie de ajutor, în calitate de 
cetățean european aveți dreptul la 
protecție consulară din partea ambasadei 
sau consulatului oricărui stat membru al 
UE, dacă propria dumneavoastră țară nu 
deține reprezentanță diplomatică în țara 
respectivă. 



Antreprenorii ascunși ai Europei 

 World Economic Forum a publicat un studiu despre Antreprenorii 
ascunși și a făcut un top al hub-urilor intraprenoriale din Europa. 

România se află în top, deși la nivel antreprenorial suntem încă 

departe. Potrivit World Economic Forum, Europa de Nord și zona 

Baltică și Europa de Est sunt printre cele mai antreprenoriale locuri 

din Europa, fără a avea foarte multe firme de succes. “Europe's 

Hidden Entrepreneurs: Entrepreneurial Employee Activity and 

Competitiveness in Europe” e cel mai recent studiu publicat pe 

această temă.  



Antreprenorii ascunși ai Europei 

 Ce înseamnă intraprenoriatul? E vorba despre formularea și 

implementarea unor idei noi în cadrul organizațiilor, în locul 

începerii unei afaceri noi. De multe ori, în Europa, angajații 

lucrează cu spor și inspirație pentru firma la care sunt angajați în 

locul începerii unei noi afaceri. Acest lucru ține și de apetitul de 

risc din Europa de Est, dar și de capitalul disponibil.  



Potrivit studiului World 

Economic Forum, deși la 

nivel antreprenorial pur 

Europa e mult sub Statele 

Unite, la intraprenoriat 

suntem la același nivel cu 

Statele Unite, Canada și 

Australia. În graficul de mai 

jos, spiritul intraprenorial e 

exprimat prin culoarea bleu 

(EEA). 40% din cei cu spirit 

antreprenorial o fac în 

cadrul unei organizații, ca 

angajați, în Europa.  



Anteprenorial IT in Portugalia 

In Portugalia nu aplică nicio restricţie privind accesul pe piaţa 

muncii a cetăţenilor României. Conform ultimelor date publicate de 

Serviciul pentru Străini şi Frontiere (SEF), la 31 decembrie in 2012, în 

Portugalia rezidă circa 35.000 de cetăţeni români. Este cea mai 

numeroasă comunitate provenita dintr-un stat membru UE (înaintea 

britanicilor, germanilor, spaniolilor şi a francezilor) şi a patra ca 

mărime după Brazilia, Ucraina şi Capul Verde. Românii de pe 

teritoriul portughez sunt concentraţi, în principal, în zonele Lisabona, 

Setubal şi Santarem (centru) şi în Algarve 



Inteprinderi IT in Portugalia 

  Dispunand de o piata de oferte abundente, 

domeniul IT este unul foarte bine platit in strainatate. 

Un consultant junior cu minim 2 ani experienta poate 

sa castige pana la 4000€/luna. Un specialist sau un 

team leader din acest domeniu poate ajunge foarte 

usor, intr-un timp relativ scurt, la o remuneratie lunara 

de peste 5000€. 

 



Lisabona 

 In ultimii trei ani, sprijinul oferit de consiliul municipal start-up-urilor a ajutat oraşul să 

câştige titlul de Regiunea Antreprenorială Europeană a Anului, în 2015. 

 Startup Lisboa, fondată în 2011, a contribuit la crearea a peste 250 de afaceri. 

Aproximativ 30% dintre noii antreprenori sunt străini. 

 Fiind plasat pe costa de vest a ţării, la Oceanul Atlantic, acest oraş-port este o 

capitală relativ mică, având circa 548.000 de locuitori. Lisabona oferă o cultură "work-

live-surf-and-golf/ munceşte-trăieşte-fă surf-şi-joacă golf", într-un fundal pitoresc, unde 

engleza este una dintre limbile vorbite. În plus, costurile de birou şi personal sunt mai 

scăzute în comparaţie cu cele din alte capitale din Europa de Vest. 

 Oraşul reuşeşte să atragă peste patru milioane de vizitatori anual, dintre care 40% sunt 

interesaţi de oportunităţi de dezvoltare a unei afaceri. 

 



Lisabona 



 


