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Centrul de Informare 
al Uniunii Europene                                                   

al Bibliotecii Ştiinţifice USARB                                      
oferă acces la o gamă largă 

de portaluri on-line, resurse 
informaționale relevante                       

ale Uniunii Europeane pentru 
cercetători, studenţi, cadre 

didactice, elevi, bibliotecari.

Parlamentul European                                         
este organismul cu puteri                                                      

legislative al UE. Este ales direct                
de cetățenii UE, o dată la 5 ani. 

Consiliul Uniunii Europene – 
este principalul organism cu putere 

decizională al UE

Comisia Europeană                         
este organul executiv al UE,                            

independent din punct de ve-
dere politic. Este responsabilă                                                                                             

cu elaborarea de propuneri de noi 
acte legislative și cu punerea în 

aplicare a deciziilor Parlamentului 
European și ale Consiliului UE.

INSTITUŢII PRINCIPALE DE DECIZIE 

Curtea de Justiție a Uniunii 
Europene (CJUE) interpretează 
legislația UE pentru a se asigura că 
aceasta se aplică în același mod în 

toate țările membre și soluționează 
litigiile juridice dintre guvernele                    
naționale și instituțiile europene.

ORGANISME CONSULTATIVE 

Comitetul Economic și Social                         
European (CESE) este un organism 
consultativ al UE format din repre- 

zentanți ai organizațiilor lucrătorilor 
și angajatorilor și ai altor grupuri                       

de interese.

Comitetul European al Regiunilor 
(CoR) este un organism consultativ al 
Uniunii Europene, format din repre- 

zentanți ai celor 27 de state membre, 
aleși la nivel local și regional. Prin 

intermediul CoR, aceștia își pot expri-
ma în mod direct opiniile cu privire                       

la legislația UE care are impact asupra 
regiunilor și orașelor. 

Ombudsmanul European                                    
investighează plângerile cu privire                                                                              

la cazuri de administrare defectuoa- 
să de către instituțiile și organis-

mele UE. Plângerile pot fi înaintate 
de cetățeni ai statelor membre 

sau de rezidenți pe teritoriul Uni-
unii ori de asociații și întreprinderi                           

cu sediul în UE.

Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor are misiunea de a 
garanta respectarea normelor stricte 
privind protecția vieții private, care 

guvernează aceste activități.

ORGANISME  INTERINSTITUŢIONALE

Oficiul pentru Publicații al Uni-
unii Europene (OPOCE), cu sediul la                                                                 

Luxemburg, este un oficiu interin-
stituțional care are misiunea să edi-
teze publicațiile instituțiilor Uniunii                                             

Europene. Oficiul produce și difuzează 
publicații cu caracter juridic sau                      

general, în formate tipărite și/sau                 
electronice. OPOCE  gestionează o                

serie de site-uri de internet prin                                                                                    
care le oferă cetățenilor, autorităților 

și întreprinderilor europene acces                        
la informații și date oficiale furniza-
te de UE, inclusiv: EUR-Lex; Portalul                             
de date deschise al UE; Publicațiile                               
UE; TED (Tenderrs Electronic Daily); 
CORDIS și asigură păstrarea pe ter-
men lung a conținutului produs de                                            

instituțiile și organismele UE.

Oficiul European pentru Selecţia
Personalului (EPSO) este rețeaua                
europeană de servicii de ocupare a 

forței de muncă. Responsabilitatea sa
este de a organiza concursuri pentru 

recrutarea personalului în vederea                  
angajării în toate instituţiile UE. 

Şcoala Europeană de Administra- 
ţie - asigură training şi oportunităţi 

de dezvoltare a personalului din                              
instituţiile UE aflat pe diferite trepte         

de dezvoltare a carierei.

INSTITUŢII ŞI ORGANISME ALE UNUIUNII EUROPENE

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/court-justice_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regions_ro
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/home
http://www.ombudsman.europa.eu/ro/atyourservice/infosheet.faces
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_ro
https://op.europa.eu/ro/home
https://op.europa.eu/ro/home
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro
https://data.europa.eu/euodp/ro/home
https://data.europa.eu/euodp/ro/home
https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications
https://op.europa.eu/ro/web/general-publications/publications
https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do
https://cordis.europa.eu/en
https://epso.europa.eu/about-epso_ro
https://epso.europa.eu/about-epso_ro
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/web/guest/ex-post-evaluation-2021
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/web/guest/ex-post-evaluation-2021
https://ec.europa.eu/eures/public/ro/web/guest/ex-post-evaluation-2021
https://epso.europa.eu/how-to-apply_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies_ro
https://europa.eu/eas/index_en.htm
https://europa.eu/eas/index_en.htm
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