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Pentru a 23-a oară, Parlamentul European a acordat Premiul Saharov pentru liber-
tatea de gândire. Începând cu 1988, Parlamentul a onorat persoane fizice și 
organizații pentru eforturile depuse în numele drepturilor omului și al libertăților 
fundamentale, împotriva opresiunii și nedreptății. Precum Andrei Saharov, aceștia 
au dovedit devotament excepțional și curaj, riscându-și de multe ori viața pentru 
combaterea intoleranței și a opresiunii.  
 

Premiul Saharov al Parlamentului Euro-
pean pentru libertate de gândire a fost 
decernat miercuri, 15 decembrie 2010, 
disidentului cubanez Guillermo Fariñas, în 
absența acestuia. Laureatul a fost 
reprezentat în aulă de un scaun gol. Într-
un interviu acordat din Cuba înaintea 
ceremoniei, domnul Fariñas a spus: 
„Doresc să trimit un mesaj tuturor 
cetățenilor europeni, care sunt 
reprezentați în Parlamentul European: nu 
încetați niciodată să vă pese de situația 
din Cuba“. 
 

Parlamentul European pledează pentru 
respectarea drepturilor fundamentale ale 
omului, libertății și democrației atât în 
Europa cât și în întreaga lume. Premiul 
Saharov este o modalitate de 
recunoaștere a celor care s-au distins în 
lupta pentru drepturile omului și libertatea 
de exprimare. 
 

Parlamentul European a acordat Premiul Saharov, împreună cu 50 000 €, pe 15 
decembrie în cadrul ședinței plenare de la Strasbourg. Ceremonia de premiere are 
loc în general în jurul zilei de 10 decembrie, ziua în care a fost semnată Declarația 
Universală a Drepturilor Omului de către Organizația Națiunilor Unite în anul 1948. 
Anul 2010 marchează a 60-a aniversare a Convenției Europene a Drepturilor Omu-
lui. 
 
Sursa: www.europarl.europa.eu  
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Comisia Europeană salută acordul privind inițiativa cetățenilor europeni 

 

Comisia Europeană salută cu căldură acordul privind inițiativa 
cetățenilor europeni, care va permite pentru prima oară 
cetățenilor să propună direct noi acte legislative ale UE. 
Inovație prevăzută de Tratatul de la Lisabona, inițiativa 
cetățenilor europeni va permite unui număr de cel puțin un 
milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele membre 
ale UE să invite Comisia Europeană să prezinte propuneri leg-
islative în domeniile care intră în sfera de competență a 
acesteia. Organizatorii unei inițiative a cetățenilor, un comitet 
al cetățenilor format din cel puțin șapte cetățeni care își au 
reședința în cel puțin șapte state membre diferite, vor avea la 
dispoziție un an pentru a strânge semnături, iar Comisia va 
dispune de trei luni pentru a examina inițiativa și a hotărî ce curs să îi dea. La cererea Consiliului, legislația privind 
inițiativa cetățenilor europeni va începe să se aplice numai la un an de la publicarea sa în Jurnalul Oficial, ceea ce 
înseamnă că primele inițiative vor putea fi prezentate la începutul anului 2012.    
 

“Sunt extrem de bucuros că Parlamentul și Consiliul au reușit să ajungă atât de repede la un acord privind inițiativa 
cetățenilor”, a afirmat Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei și comisar pentru relații interinstituționale și 
administrație. „Inițiativa cetățenilor europeni va introduce o nouă formă de democrație participativă în UE. Este un 
pas important înainte în ceea ce privește viața democratică a Uniunii și un exemplu concret de apropiere a Europei 
de cetățenii săi. Inițiativa va încuraja o dezbatere transfrontalieră privind acțiunile pe care le desfășurăm la Bruxelles 
și avem speranța că va contribui astfel la dezvoltarea unui spațiu public european real”.  
 

Ce formă va avea inițiativa cetățenilor?  
 

O inițiativă trebuie să primească sprijinul a cel puțin un milion de cetățeni din cel puțin un sfert dintre statele mem-
bre. În fiecare din aceste state membre, numărul minim necesar de semnături va fi calculat înmulțind numărul de 
membri ai Parlamentului European din țara respectivă cu un factor de 750. Vârsta minimă a semnatarilor este vârsta 
la care cetățenii au drept de vot în alegerile pentru Parlamentul European. Inițiativele propuse trebuie înregistrate 
într-un registru online pus la dispoziție de către Comisie - înregistrarea poate fi refuzată dacă inițiativa este în mod 
vădit contrară valorilor fundamentale ale UE sau dacă actul legislativ cerut se situează clar în afara sferei de 
competență a Comisiei. Declarațiile de sprijin pot fi strânse pe hârtie sau online, iar organizatorii vor avea la 
dispoziție un an pentru a strânge semnăturile necesare după ce Comisia a confirmat înregistrarea propunerii. Pentru 
a facilita și garanta strângerea online a declarațiilor de sprijin, Comisia va elabora norme tehnice și va instala un pro-
gram informatic de tip „sursă deschisă” (open source) care va fi disponibil gratuit, asigurând totodată întreținerea 
tehnică a acestuia.    
 

Cum va proceda Comisia Europeană în cazul unei inițiative?  
 

După ce semnăturile au fost strânse și verificate de statele membre, inițiativa cetățenilor trebuie transmisă Comisiei. 
Din acest moment, Comisia va avea la dispoziție trei luni pentru a examina cererea venită din partea cetățenilor. În-
tre timp, organizatorii vor fi primiți la Comisie și vor avea, de asemenea, ocazia să prezinte inițiativa în cadrul unei 
audieri publice organizate la Parlamentul European. Comisia va expune apoi într-un document public concluziile sale 
privind inițiativa și, dacă este cazul, cursul pe care intenționează sa-l dea acesteia și își va motiva opțiunea.    
 

Garanții  
 

Acordul încearcă să garanteze faptul că procedurile pentru lansarea unei inițiative  a cetățenilor sunt simple, ușor de 
utilizat și accesibile tuturor și că acestea nu reprezintă o povară excesivă pentru autoritățile naționale. Este important 
ca această nouă caracteristică a procesului democratic să fie credibilă, să garanteze pe deplin necesitatea protecției 
datelor cu caracter personal și să nu permită abuzul sau frauda. Fără a afecta dreptul de inițiativă legislativă al Co-
misiei, inițiativa cetățenilor va obliga Comisia să acorde o atenție deosebită solicitărilor susținute de cel puțin un mil-
ion de cetățeni.  
 
Sursa: ec.europa.eu/romania/news/15122010_initiativa_cetatenilor_ro 
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Zona unică de plăţi în moneda euro: Comisia Europeană fixează un termen limită pentru lan-
sarea sistemului de plăţi la nivel European 

 
Un cetăţean belgian care lucrează în Olanda îşi primeşte salariul 
în contul său bancar din Belgia la fel de repede precum colegii săi 
olandezi. O familie din Germania îşi achită facturile de electricitate 
şi gaz pentru casa de vacanţă din Grecia printr-un simplu acord 
debit direct din contul lor bancar din Germania. Un student român 
aflat la un schimb universitar în Italia îşi face fără niciun efort 
suplimentar toate plăţile în euro din contul său în euro din 
România. Într-un mod asemănător, companiile vor beneficia şi ele 
de zona unică de plăţi în moneda euro (Single Euro Payment Area 
– SEPA). O companie germană specializată în servicii de import-
export care face comerţ în Letonia, Cipru şi Norvegia îşi va optimiza fluxurile financiare prin colectarea plăţilor în 
euro de la debitorii săi din aceste ţări într-un singur cont bancar deschis în Germania. Acestea sunt doar câteva ex-
emple concrete de operaţiuni bancare care ar putea fi mai ieftine şi mai simple. Comisia Europeană a propus un ter-
men limită la nivel european pentru trecerea de la clasicul sistem naţional de virament bancar şi debit direct la in-
strumentele nou create în cadrul sistemului SEPA. Aceasta înseamnă că sistemele naţionale de virament şi de debit 
direct vor fi treptat eliminate, fiind înlocuite de sistemul SEPA, la 12 şi respectiv 24 de luni de la intrarea în vigoare a 
regulamentului SEPA. Vor fi astfel reduse costurile transferurilor, va creşte concurenţa,  iar plăţile transfrontaliere vor 
deveni tot atât de simple precum plăţile naţionale. Propunerea Comisiei Europene va fi transmisă Parlamentului 
European şi statelor membre pentru examinare. 
 

Comisarul european pentru piaţa internă şi servicii Michel Barnier a declarat: "Avem deja o piaţă unică, multe state 
membre utilizează aceeaşi monedă şi, în curând, vom trece la un sistem unic, pan-european, de transferuri. Aceasta 
înseamnă că efectuarea de plăţi transfrontaliere va fi la fel de simplă ca în cazul plăţilor la nivel naţional. Consumato-
rii vor avea nevoie de un singur cont bancar iar plăţile lor vor fi procesate mai rapid, mai sigur şi cu costuri mai mici. 
Companiile vor beneficia de un set unic de standarde şi de proceduri mult mai simple. Propunerea adoptată astăzi 
stabileşte termenele limită pentru punerea în aplicare a acestui sistem unic de plăţi, cel mai probabil în 2012".  
 

Zona unică de plăţi în moneda euro este un spaţiu în care peste 500 de milioane de cetăţeni, 20 de milioane de 
companii şi autorităţi publice europene vor putea efectua şi primi plăţi în moneda euro în aceleaşi condiţii, benefici-
ind de aceleaşi drepturi şi având aceleaşi obligaţii, indiferent de locul în care se află. Obiectivul SEPA este creşterea 
eficienţei şi a concurenţei astfel încât să fie asigurată, peste tot în Uniunea Europeană, existenţa unor produse 
privind efectuarea de plăţi electronice de înaltă calitate şi competitive din punct de vedere al costurilor. Aceasta în-
seamnă că europenii vor putea utiliza un singur cont bancar pentru a efectua transferuri în moneda euro în 32 de 
ţări, beneficiind de produse şi servicii bancare competitive.  
 

Pentru a se asigura interoperabilitatea, în cazul tuturor plăţilor asociate conturilor bancare în euro din UE, va deveni 
obligatorie aplicarea  anumitor standarde comune şi a unor cerinţe tehnice precum folosirea numerelor 
internaționale de cont bancar (IBAN), a codurilor de identificare a băncilor (BIC) și a unui standard pentru mesajele 
din domeniul serviciilor financiare (standardul ISO 20022 XML). De asemenea, regulamentul propus ia în considerare 
îngrijorările utilizatorilor privind posibilitatea fixării unei sume limită şi/sau posibilitatea limitării numărului de plăţi în 
cazul debitărilor directe. Băncile sau companiile care procesează un număr mare de facturi (de exemplu furnizorii de 
electricitate sau servicii de telecomunicaţii) sunt încurajate să adopte măsuri pentru a facilita cât mai mult posibil 
trecerea la sistemul SEPA pentru deţinătorii de conturi bancare. 
 

Regulamentul propus va spori, de asemenea, transparenţa şi concurenţa între furnizorii de servicii de plăţi  şi între 
serviciile de plăţi în sine, în special prin interzicerea comisioanelor interbancare ascunse pentru debitele directe, 
existente în prezent în şase state membre (Spania, Franţa, Suedia, Belgia, Portugalia şi Italia). 
 

Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/16122010_sepa_ro.htm 
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S-a lansat Anul european al voluntariatului 2011  

în România  
 

Anul 2011 este dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene 
implicaţi în activităţi de voluntariat şi celor care doresc să li se alăture, celor 
care îi sprijină şi celor care beneficiază de implicarea, energia şi entuziasmul 
acestora. Aproximativ 4 milioane dintre ei sunt români, potrivit Barometrului 
European din mai 2010. Anul 2011 este Anul european al voluntariatului, 
prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat care pune în practică 
valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii 
atât persoanelor care se implică voluntar cât şi comunităţilor în care aceştia 
trăiesc. 
 
„În fiinţa noastră este adânc înrădăcinată capacitatea de a lua atitudine şi de 
a-i ajuta pe cei aflaţi în dificultate. Voluntariatul consolidează valorile noastre 
fundamentale: solidaritatea şi coeziunea socială. Odată cu lansarea Anului 
european al voluntariatului doresc să mobilizez sprijinul pentru susţinerea 
acelora care produc o schimbare. Este momentul să împărtăşim şi să oferim, 
să ne concentrăm pe sprijinirea celor care ajută!” a declarat Viviane Reding, 
comisarul european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie. 
 

Anul european al voluntariatului 2011 îşi propune patru obiective principale: 
 
 Depunerea de eforturi în favoarea creării unui mediu propice voluntariatului; 
 Abilitarea organizatorilor de activităţi de voluntariat să amelioreze calitatea activităţilor de voluntariat; 
 Recunoaşterea activităţilor de voluntariat; 
 Creşterea gradului de sensibilizare cu privire la valoarea şi importanţa voluntariatului. 
 
Organismul naţional de coordonare din România va primi suma de 150.000 euro pentru implementarea Planului 
naţional de acţiune dedicat Anului European al Voluntariatului care reprezintă 80% din bugetul alocat, restul de 20% 
fiind acoperiţi din surse interne de finanţare. Implementarea Planului naţional de acţiune pentru România va fi un 
efort comun al organismului de coordonare şi al organizaţiilor neguvernamentale implicate în mişcarea de voluntariat 
prin intermediul grupului de lucru care a redactat Planul naţional de acţiune pentru Anul European al Voluntariatului 
2011 în România. 
 
Sursa: ec.europa.eu/romania/focus/15122010_aev_ro 
 
 

Un nou site web pentru a ajuta la identificarea vehiculelor mai ecologice și mai eficiente 

Comisia Europeană a lansat un site web ușor 
de utilizat care să ajute autoritățile publice și 
orice persoană preocupată de protecția 
mediului să aleagă vehiculele cele mai 
ecologice și mai eficiente din punct de vedere 
energetic disponibile. Portalul pentru vehicule 
ecologice – http://www.cleanvehicle.eu – va fi 
de mare ajutor, deoarece o nouă directivă 
privind promovarea vehiculelor nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic impune ca, începând din 
această lună, toate achizițiile de vehicule pentru servicii de transport public să țină seama de consumul energetic, de 
emisiile de CO2 și de emisiile poluante. Acest portal oferă informații despre legislația referitoare la vehiculele 
ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, atât la nivelul UE, cât și la nivelul tuturor statelor membre; de 
asemenea, oferă acces la datele tehnice din cea mai mare bază de date din Europa privind vehiculele și facilitează 
achizițiile în comun.  
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Vicepreședintele Comisiei Europene Siim Kallas, responsabil cu transporturile, a afirmat: „Această directivă și acest 
site web vor impulsiona tehnologiile ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, deoarece arată care este 
costul real al utilizării vehiculelor. Trebuie să se țină seama nu numai de costul inițial la cumpărare, ci și de consumul 
de energie și de emisiile poluante ale vehiculului de-a lungul duratei sale de viață. În concordanță cu politica noastră 
de a considera că în prețul final intră toate costurile, este logic să fie aleasă opțiunea mai ecologică. Acest site web 
va fi de mare ajutor în identificarea vehiculelor mai ecologice și mai eficiente.” 
 

Conform directivei, sectorul public trebuie să își utilizeze puterea de cumpărare pentru a promova vehiculele 
ecologice și eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, aceasta reprezintă un important pas înainte către 
atingerea obiectivelor UE pentru 2020 referitoare la eficiența energetică, emisiile de CO2 și energia din surse 
regenerabile. Scopul este de a stimula piața vehiculelor ecologice și eficiente din punct de vedere energetic și de a 
impulsiona dezvoltarea și investițiile industriei de profil. Creșterea vânzărilor va ajuta la reducerea costurilor prin 
economii de scară și va duce la o îmbunătățire treptată a performanței energetice și de mediu a întregului parc de 
vehicule disponibil.  
 

Costul consumului de energie și impactul pe care vehiculele îl au asupra mediului sunt de o importanță majoră 
pentru utilizatorii profesioniști și privați. De aceea, noul portal pentru vehicule ecologice cuprinde toate tipurile de 
vehicule, de la autoturisme, vehicule ușoare și vehicule grele la autobuze. Portalul oferă informații cu privire la 
diferitele tehnologii și la consumul de energie și emisiile vehiculelor disponibile pe piețele europene. De asemenea, el 
oferă o imagine generală asupra normelor existente în domeniul achizițiilor publice și a programelor de stimulare din 
diferitele state membre, care vizează vehiculele ecologice și eficiente din punct de vedere energetic, și oferă sprijin 
pentru realizarea de achiziții publice în comun. 

 
  
 

Mai puține demersuri administrative pentru cetățeni: 
Comisia Europeană dorește ca documentele oficiale să fie mai ușor recunoscute în străinătate 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Europenii care trăiesc în afara țărilor lor de origine se confruntă frecvent cu obstacole birocratice: aceștia trebuie să 
aștepte, de exemplu, să li se aplice o ștampilă oficială pe o hotărâre a unei instanțe sau pe un titlu de proprietate, să 
plătească pentru traducerea unui certificat de naștere, de căsătorie sau de deces sau să se lupte cu autoritățile 
publice pentru a obține recunoașterea unui nume de familie. Având în vedere că din ce în ce mai mulți europeni se 
deplasează – aproximativ 12 milioane de cetățeni ai UE locuiesc în prezent în alt stat membru decât cel de origine –, 
oamenii se plâng adesea în legătură cu recunoașterea documentelor oficiale. În unele state membre, cetățenii 
trebuie să plătească o taxă pentru ca documentele lor, care au fost deja eliberate în mod oficial de un stat membru, 
să fie recunoscute ca fiind autentice. O altă problemă rezultă din faptul că anumite state membre pot solicita 
documente administrative care nu există întotdeauna în țara de origine a cetățeanului. Toate acestea constituie 
obstacole în calea dreptului la liberă circulație, garantat de tratatele UE, în viața de zi cu zi. Comisia Europeană, care 
este hotărâtă să elimine aceste obstacole, a publicat un document strategic care cuprinde mai multe opțiuni privind 
facilitarea liberei circulații a documentelor cu relevanță pentru cetățeni. Publicul larg poate acum prezenta observații 
privind modul în care situația ar putea fi îmbunătățită pentru a se asigura că aceste documente sunt recunoscute 
indiferent de locul în care cetățenii se află sau se deplasează în interiorul UE. Publicul larg poate răspunde până la 30 
aprilie. Comisia va lua în considerare aceste răspunsuri atunci când va prezenta propuneri legislative, în 2013.  
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„Piața unică din Europa nu înseamnă doar eliminarea barierelor în calea mărfurilor și a serviciilor, ci și simplificarea 
vieții cetățenilor noștri, în special când aceștia se deplasează în interiorul UE”, a declarat Viviane Reding, 
vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „Cu toate acestea, componenta de cetățenie 
a pieței unice nu este pe deplin dezvoltată, iar cetățenii cer o schimbare: trei sferturi dintre europeni ne transmit că 
UE trebuie să îmbunătățească circulația documentelor oficiale între țările UE. Formalitățile învechite sunt o cauză de 
frustrare și îi costă pe cetățeni timp și bani. Prin urmare, sunt hotărâtă să creăm un spațiu european de justiție unic, 
în care documentele oficiale sunt pe deplin recunoscute”.  
 

Circulația fără impedimente a documentelor oficiale (cum ar fi diplomele, dovada cetățeniei, titlurile de proprietate) și 
recunoașterea actelor de stare civilă care consemnează principalele „evenimente de viață” (cum ar fi nașterea, 
adopția, căsătoria sau decesul) sau a numelui de familie al unei persoane sunt elemente esențiale pentru cetățenii 
care se mută în altă țară a UE. Oficiile stării civile și sistemele administrative din statele membre diferă în mod 
considerabil, ceea ce duce la formalități greoaie și costisitoare (traducere, dovada suplimentară a autenticității 
documentelor). Aceste probleme îi împiedică pe cetățeni să beneficieze pe deplin de drepturile lor în cadrul UE.  
 

Potrivit rezultatelor sondajului Eurobarometru din octombrie 2010, 73 % dintre europeni sunt de părere că ar trebui 
luate măsuri pentru a îmbunătăți libera circulație a documentelor oficiale între țările UE.  
 

În documentul strategic adoptat, Comisia pune întrebări despre modul în care se poate îmbunătăți libera circulație a 
documentelor oficiale. În plus, Comisia propune opțiuni de politică pentru facilitarea recunoașterii transfrontaliere a 
actelor de stare civilă. Una dintre opțiuni ar putea fi instituirea, la nivel european, a unor formulare pentru cele mai 
comune dintre actele de stare civilă, astfel încât cetățenii să nu mai fie nevoiți să plătească pentru traducerea și 
recunoașterea acestor acte. Altă opțiune este recunoașterea automată a actelor de stare civilă. Această recunoaștere 
nu ar impune armonizarea normelor existente, iar sistemele juridice ale statelor membre ar rămâne neschimbate.  
 

În funcție de rezultatul consultării publice, Comisia planifică două propuneri legislative separate pentru 2013: prima 
referitoare la libera circulație a documentelor oficiale, iar a doua privind recunoașterea situațiilor în materie de stare 
civilă.  
 
Context  
 
Aceste inițiative fac parte din planurile Comisiei de a înlătura obstacolele birocratice care îngreunează viața 
cetățenilor, impun costuri suplimentare și creează incertitudine juridică întreprinderilor. Astfel cum a declarat 
președintele Comisiei, José Manuel Barroso, UE dorește „o Europă care pune oamenii în centrul programului său”. 
Această viziune este reflectată în Tratatul de la Lisabona care conferă cetățenilor un loc central în cadrul politicilor 
UE. Prin urmare, Comisia întreprinde acțiuni concrete pentru a simplifica viața celor aproape 12 milioane de cetățeni 
ai UE care trăiesc în afara țărilor lor de origine și care își exercită drepturile conferite de UE de a se căsători, de a-și 
cumpăra o casă sau de a înmatricula un autovehicul în altă țară a UE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sursa: http://ec.europa.eu/romania/news/14122010_reducere_birocratie_ro 
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EVENIMENTE 
 

Întâlnirea Anuală a Centrelor Europe Direct din România 
 

 

În perioada 8-12 decembrie 2010 Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat Întâlnirea Anuală a 
Centrelor Europe Direct din România. Evenimentul a avut loc la Sovata şi au participat 22 de Centre Europe Direct din 
ţară, printre ele numărandu-se şi Centrul Europe Direct Galaţi.  
 
În cadrul acestei întâlniri, Reprezentanţa Comisiei Europene în România a organizat un concurs cu diferite secţiuni la 
care s-au înscris toate Centrele Europe Direct din România. La secţiunea cea mai bună publicaţie de informare şi 
comunicare pe teme europene din anul 2010, Centrul Europe Direct Galaţi a fost desemnat câştigător, publicaţia 
premiată fiind caietul de abilităţi practice “Europa în mâinile tale”. 
 
Tot în cadrul acestei întâlniri reprezentanţii Centrelor Europe Direct au participat la un training ce a avut ca temă 
comunicarea social media, susţinut de unul dintre cei mai cunoscuţi bloggeri din România, Cristian Manafu. 

 

 
 

CONCURSURI 
 

Consursul de fotografie “EuroNatur 2011”  

 
 

Pentru a 18-a oară, EuroNatur, în parteneriat cu Deutsche Lufthansa AG, 
"natur+kosmos" şi NaturVision, va găzdui concursul de fotografie "Comori 
natural europene".    
 
Se caută cele mai frumoase şi mai impresionante fotografii de animale, plante 
sau peisaje din Europa. Porniţi într-un safari fotografic şi trimiteţi descoperirile 
voastre imortalizate în fotografii! Nu contează dacă este vorba despre o 
comoară naturală ascunsă sau un spectacol natural minunat: ceea ce contează 
este perspectiva individuală asupra florei şi faunei europene. 
 
Cele mai frumoase fotografii vor fi prezentate într-o expoziţie la centrul Lusen 
din Parcul Naţional Bavaria în toamna lui 2011 şi vor primi premii valoroase.   
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Fotografiile câştigătoare vor fi publicate în revista "natur+kosmos", în revista EuroNatutor, pe paginile de internet ale 
partenerilor şi în calendarul de perete EuroNatur intitulat "Comori naturale europene 2012". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Premiile oferite sunt: 
               Premiul 1: o vacanţă de 7 zile pentru 2 persoane în Croaţia;  
      Premiul 2: un telescop Mono Zeiss 20x60 S; 
      Premiul 3: 3 zile, pentru 2 persoane în Westfalia de Est; 
      Premiul 4: 3 zile, pentru 2 persoane în Neuschönau, Parcul Naţional Bavaria; 
      Premiul 5: binoclu B/GA Zeiss Classic 8 x 30. 
Data limită: 31 martie 2011 
Mai multe informaţii şi regulamentul complet poate fi găsit la adresa: www.euronatur.org. 
 

 

Vă dorim un An Nou generos, plin de bucurii și multe realizări! 

La mulţi ani! 
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