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Istoria Zilei De 9 Mai - Ziua Europei  

 

Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii și unității.  

Declaraţia Schuman a stat la baza amplului proces de construcţie a unei Europe 

unite. Parlamentul European a recunoscut oficial ziua de 9 mai ca sărbătoare oficială în 

octombrie 2008.Este celebrată în diferite forme în majoritatea statelor membre ale 

Uniunii Europene și în țările din jur, cum ar fi Turcia.  

Din anul 2003, Ucraina sărbătorește Ziua Europei în cea de-a treia sâmbătă a 

lunii mai. 

Datorită naturii politice a zilei, au fost observate încercări de a educa oamenii despre 

Uniunea Europeană și discursuri în sprijinul integrării europene.  

Drapelul este un alt simbol cu un rol important în celebrarea zilei Europei. 

În fiecare an, pe data de 9 mai se aniversează Ziua Europei.  

Pentru a sărbători Ziua Europei, instituțiile UE își deschid publicul la începutul 

lunii mai la Bruxelles și Strasbourg. Birourile locale ale UE din Europa și din întreaga 

lume organizează o varietate de activități și evenimente pentru toate vârstele. În fiecare 

an, mii de persoane participă la vizite, dezbateri, concerte și alte evenimente pentru a 

marca ziua și sensibilizarea cu privire la UE.  

Pe lângă această semnficaţie, 9 mai marchează şi Ziua Independenţei României şi 

a sfârşitului celui de-al doilea război mondial. În acea zi memorabilă, Mihail 

Kogâlniceanu, declara în Parlamentul țării: „suntem independenţi, suntem naţiune de 

sine stătătoare”.  
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Statele Beneluxului şi Italia s-au alăturat Franţei şi Germaniei şi la 18 aprilie 1951, 

a fost semnat Tratatul de la Paris, care instituia Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi 

Oţelului (CECO) între Germania, Franţa, Belgia, Italia, Luxemburg şi Olanda. Aceste 

state au semnat, la 25 martie 1957, Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea 

Economică Europeană (CEE). Pe parcurs, procesul de integrare economică a fost 

acompaniat de procesul de integrare politică a statelor membre. Ulterior, la acest 

complex proiect de construcţie europeană s-au alăturat Irlanda, Marea Britanie şi 

Danemarca (1973), Grecia (1981), Spania şi Portugalia (1986), Suedia, Austria şi 

Finlanda (1995), iar la 1 mai 2004, noi zece state: Cehia, Ciprul, Estonia, Letonia, 

Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Polonia şi Ungaria şi la 1 ianuarie 2007 Bulgaria şi 

România, şi ulterior Croaţia. 

La un discurs din Paris din 1950, Robert Schuman, ministrul francez de externe 

de atunci și-a expus ideea pentru o nouă formă de cooperare politică în Europa, care să 

facă de neconceput războiul dintre națiunile Europei. Viziunea sa a determinat crearea 

unei instituții europene care să comunice și să gestioneze producția de cărbune și oțel. 

Un tratat care a creat un astfel de organism a fost semnat chiar mai puțin de un an mai 

târziu. Propunerea lui Schuman este considerată a fi începutul a ceea ce este acum 

Uniunea Europeană. 

       Activitǎți desfǎșurate de 9 MAI : 

 Prezentarea steagurile ţărilor ce fac parte din U. E.; 

 Interpretarea Imnului Uniunii Europene; 

 Prezentarea tip power point sau word a obiectivelor turistice de vizitat „ȋntr-o 

viaţǎ”; 

 Târguri organizate de şcoli, licee sau grǎdiniţe cu mâncare tradiţionalǎ din ţǎrile ce 

fac parte din Uniunea Europeanǎ; 

 Organizare „debate” profesor - elevi cu argumente pro și contra ȋn ceea ce consta 

ziua Europei. 

        Surse :  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en 

https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_en
https://europa.eu/european-union/documents-publications/slide-presentations_en


 
AMBASADOR JUNIOR Stroe Miruna- Ioana 

AMBASADOR JUNIOR Cantaragiu Matei Ioan 

 Page 3 
 

 
 

    

 
 



 
AMBASADOR JUNIOR Stroe Miruna- Ioana 

AMBASADOR JUNIOR Cantaragiu Matei Ioan 

 Page 4 
 

 
 

 
 

  


