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Comisia Europeană a aprobat o cerere transmisă de autoritățile spaniole la 13 
decembrie 2012 privind prelungirea restricționării temporare a accesului lucrătorilor 

români la piața forței de muncă din Spania până la 31 decembrie 2013, din cauza 
perturbărilor grave care afectează piața forței de muncă din această țară. Aceste 

restricții nu pot fi menținute după sfârșitul anului 2013, întrucât restricțiile 
temporare impuse liberei circulații a lucrătorilor români și bulgari trebuie anulate în 

toate statele membre începând cu 1 ianuarie 2014. 
 

Decizia Comisiei se bazează pe o clauză specifică de 
salvgardare din Tratatul de aderare a Bulgariei și 

României încheiat în 2005. Această clauză prevede 

că, pentru o perioadă de tranziție de maximum șapte 
ani, statele membre au posibilitatea de a restricționa 

parțial sau total accesul lucrătorilor din Bulgaria și 
România la piețele respective ale forței de muncă. 

Perioada de tranziție este împărțită în trei etape 

diferite („2-plus-3-plus-2”). În cursul fiecăreia dintre aceste etape se aplică condiții 
diferite. Cea de-a treia (și ultima) etapă a început la 1 ianuarie 2011 și se va încheia 

irevocabil la 31 decembrie 2013. 
 

Restricționarea accesului lucrătorilor români la piața forței de muncă din Spania 
până la 31 decembrie 2013 se aplică în toate sectoarele și regiunile, dar nu-i 

afectează pe românii care erau deja activi pe piața spaniolă a forței de muncă la 22 
iulie 2011. 
 

Spania și-a deschis piața forței de muncă pentru lucrătorii români și bulgari în 2009, 

dar în august 2011 Comisia a autorizat Spania să restricționeze temporar libera 
circulație a lucrătorilor români până la 31 decembrie 2012. 
 

Spania deține recordul în Europa în ceea ce privește atât rata șomajului în general 

(26,2%, față de 22,7% cu un an în urmă), cât și șomajul în rândul tinerilor (55,9%) 
(cifre din octombrie 2012). La nivelul UE, rata medie a șomajului este de 10,7%, iar 

în rândul tinerilor, de 23,4%. Deoarece toate regiunile din Spania sunt afectate de 
niveluri ridicate ale șomajului, perturbările de pe piața forței de muncă nu sunt 

limitate la o anumită regiune. 
 

În prezent, în Spania locuiesc 913 000 de români (septembrie 2012), ceea ce 
reprezintă 17% din populația de origine străină din Spania și indică o creștere 

anuală de 12 000. În conformitate cu Sondajul privind forța de muncă în UE, rata 

șomajului în rândul românilor din Spania este foarte ridicată, afectând 36,4% din 
populația activă din punct de vedere economic, în comparație cu 23,3% în cazul 

cetățenilor spanioli. Rata ocupării forței de muncă în rândul cetățenilor români în 
vârstă de muncă (15-64 ani) este de numai 50,8%. 

 

Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu  
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Noul permis european de conducere 
 

Începând cu 19 ianuarie 2013, toate noile permisele de conducere eliberate în UE se vor prezenta având un format 

european standard și elemente de securitate mai bune. Noul permis european va înlocui treptat cele peste 100 de 
modele diferite din hârtie și plastic, utilizate în prezent de mai mult de 300 de milioane de șoferi în întreaga UE. 

Această acțiune face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri (cea de-a treia Directivă UE privind permisele de 
conducere) care sunt concepute pentru a ameliora libera circulație, a combate frauda și a îmbunătăți siguranța 

rutieră pe întreg teritoriul UE. 
 

Principalele modificări care au intra în vigoare la 19 ianuarie 2013 sunt: 
 

Un format european standard 
Toate noile permise europene de conducere vor fi eliberate în 

conformitate cu un nou format, un „card de credit” din plastic, 
cu o fotografie și informații standard - ușor de recunoscut și de 

citit în întreaga UE.  Permisele existente nu sunt afectate, dar 

vor fi înlocuite cu noul format în momentul reînnoirii lor sau cel 
târziu până în 2033. Permisul european de conducere poate fi 

adaptat astfel încât să includă simboluri naționale, decizia 
aparținând fiecărui stat membru. 
 

Securitate sporită 

Noul permis de conducere include o serie de elemente de 

securitate menite să îl facă inviolabil și să descurajeze 
falsificarea acestuia. În plus, această măsură este însoțită de crearea unui sistem de schimb de date electronice la 

nivel european, pentru a facilita schimbul de informații între administrațiile naționale. Procesul de gestionare a 
permiselor de conducere pentru persoanele care își schimbă reședința în alt stat membru va fi astfel simplificat.  
 

Reînnoirea periodică a permiselor 

Conform noilor norme, permisele de conducere trebuie reînnoite, pentru conducătorii de automobile și motociclete, o 
dată la 10-15 ani, în funcție de statele membre. Conducătorii de autobuze și de camioane trebuie să-și reînnoiască 

permisul din cinci în cinci ani și să efectueze un control medical pentru reînnoirea acestuia. 
 

Protecția șoferilor vulnerabili 

Regimul specific permisului european de conducere consolidează 
protecția categoriilor celor mai vulnerabile de participanți la trafic: 

• o limită de vârstă mai ridicată pentru accesul direct la permisele 
pentru motocicletele cele mai puternice, și anume 24 de ani în loc 

de 21 de ani cât este în prezent; 
• creșterea limitei de vârstă și impunerea unei experiențe de 

minimum patru ani (în loc de doi) de conducere a unor 

motocicletele mai puțin puternice înainte de obținerea permisului 
de conducere pentru motocicletele cele mai puternice; 

• mopedurile constituie o nouă categorie de vehicule, iar obținerea 
permisului de conducere a acestora presupune susținerea unui test 

teoretic. UE stabilește o vârstă minimă recomandată de 16 ani, 

vârstă de la care permisele sunt recunoscute reciproc de către toate statele membre (statele membre pot coborî 
acest nivel la 14 ani pe teritoriul național).  
 

Standarde minime pentru examinatori 

Examinatorii vor trebui să respecte standarde minime în ceea ce privește calificarea inițială și formarea continuă.  
 

Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu  

http://www.ec.europa.eu


  

 

 

Centrul european de combatere a criminalității informatice (EC3)  
a fost deschis în data de 11 ianuarie   

 
Începând cu 11 ianuarie, noul Centru european de combatere a criminalității informatice şi-a început activitatea 

pentru a contribui la protejarea cetățenilor și întreprinderilor europene față de criminalitatea informatică.  
 

Deschiderea Centrului european de combatere a criminalității informatice 
marchează o schimbare semnificativă a modului în care UE a abordat 

criminalitatea informatică până în prezent. EC3 se va concentra asupra 
activităților online ilegale efectuate de către grupurile de criminalitate 

organizată, în special atacurile asupra serviciilor bancare electronice și 

asupra altor activități financiare online, asupra exploatării sexuale online a 
copiilor și a acelor infracțiuni care afectează infrastructura critică și sistemele de informare din UE. 
 

În fiecare zi, aproximativ un milion de persoane din lumea întreagă sunt victime ale unei forme de infracțiune 

informatică. Estimările indică faptul că victimele pierd anual în jur de 290 de miliarde Euro la nivel mondial ca 
rezultat al unor infracțiuni informatice (Norton, 2011). 
 

Înființarea unui Centru european de combatere a criminalității informatice (IP/12/317 și MEMO/12/221) face parte 

dintr-o serie de măsuri care urmăresc protejarea cetățenilor de infracțiunile online. Aceasta vine în completarea unor 
propuneri legislative precum directiva privind atacurile împotriva sistemelor informatice (IP/10/1239 și 

MEMO/10/463) și directiva privind combaterea exploatării sexuale a copiilor în mediul online și a pornografiei 
infantile adoptate în 2011 (IP/11/1255). 
 

Pentru detalii suplimentare cu privire la program, vă rugăm să accesați site-ul internet al Europol:  

https://www.europol.europa.eu/content/news/ec3-opening-european-cybercrime-centre-1933 

 
Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu 

 
 

Comisia Europeană lansează Anul European al Cetățenilor (2013) 
 
Cu ocazia trecerii în anul 2013, Comisia Europeană lansează Anul European al Cetățenilor, un an care vă este dedicat 

dumneavoastră și drepturilor dumneavoastră. Acest An European coincide cu un moment de răscruce al procesului 
de integrare europeană: în 2013 se împlinesc 20 de ani de la introducerea, în 1993, prin Tratatul de la Maastricht, a 

cetățeniei europene și mai rămâne un an până la desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European. 
 

Pentru a marca Anul European al Cetățenilor - 2013, vor fi 
organizate în întreaga UE o serie de evenimente, 

conferințe și seminarii, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel 
național, regional sau local (pentru calendarul 

evenimentelor, puteți consulta: http://europa.eu/citizens-

2013). Comisia va asigura, de asemenea, o mai mare 
vizibilitate a portalurilor web multilingve Europe Direct și 

„Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui punct unic de 
informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, 

și va consolida rolul și vizibilitatea instrumentelor de 

soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le 
permite cetățenilor Uniunii să-și exercite din plin drepturile 

și să fie mai eficienți în apărarea lor.  
 

Datorită cetățeniei UE – care nu înlocuiește cetățenia națională, ci o completează – toți resortisanții celor 27 de state 
membre ale UE beneficiază, în calitatea lor de cetățeni ai UE, de un set de drepturi suplimentare. Printre acestea se 

numără dreptul de a vota și de a candida la alegerile locale și europene în țara din UE în care locuiesc, dreptul la 
protecție consulară în străinătate în aceleași condiții ca și cele aplicate resortisanților statului membru în cauză, 

precum și dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a înainta o plângere Ombudsmanului European sau 

de a lua parte, începând din 2012, la o inițiativă cetățenească europeană. 
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Sunt multe drepturi care derivă din calitatea de cetățean european, însă de multe ori oamenii nu știu de existența 
lor. Miza Anului European al Cetățenilor va consta tocmai în explicarea acestor drepturi și în garantarea faptului că 

oamenii și le cunosc și nu se confruntă cu obstacole în exercitarea lor. 
 

Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu 

 
 

Conform unui raport al Comisiei, un milion de ore de filme europene sunt date uitării în 
arhive 

 

Un nou raport al Comisiei Europene a constatat că majoritatea instituțiilor care administrează patrimoniul 
cinematografic european nu s-au adaptat încă la revoluția digitală și nu pot încă să păstreze filmele în format digital. 

O parte din arhivele actuale de filme riscă nu mai fie accesibile generațiilor viitoare, așa cum s-a întâmplat și cu 
filmele mute, care au supraviețuit doar în proporție de 10%.  
 

Noile tehnologii ar permite publicului să se bucure de un milion de 

ore de filme europene, care în prezent sunt păstrate sub formă de 
role de film în arhive. Cu toate acestea, doar 1,5% din patrimoniul 

cinematografic european este accesibil publicului, în mod gratuit 

sau contra plată.  
 

Digitalizarea este o condiție prealabilă pentru ca filmele să devină 
accesibile online. În lipsa ei, cinefilii vor fi, în continuare, privați de 

posibilitățile oferite de mediul online. De exemplu, începând din 
2009, două milioane de filme au fost consultate pe platforma 

online „Europa Film Treasures”, finanțată de UE. 
 

Obstacolele actuale în calea digitalizării includ fondurile naționale 
și private limitate și complexitatea procedurii de autorizare a utilizării filmelor protejate prin drepturi de autor (atât 

cu privire la timp, cât și la bani). 
 

Comisia consideră că statele membre ar trebui să includă patrimoniul cinematografic în strategiile lor de digitalizare 
și în politicile privind arhivarea, ceea ce ar trebui să ducă la sporirea numărului de filme disponibile pe portalul 

Europeana. Trebuie să se dezvolte tehnici inovatoare de finanțare și de colectare pentru filmele de arhivă ce ar 

putea duce la reducerea costurilor de digitalizare. În plus, trebuie să se amelioreze resursele, structurile și 
competențele necesare pentru conservarea filmelor, atât analogice cât și digitale. 
 

În paralel, Comisia va lansa în 2013 un dialog cu părțile interesate privind anumite aspecte urgente legate de 

drepturile de autor, inclusiv privind problemele legate de conservarea și disponibilitatea online a filmelor de 
patrimoniu și va evalua posibilitatea de a face o propunere legislativă în 2014 referitoare la modernizarea Directivei 

2001/29/CE privind drepturile de autor în societatea informațională, inclusiv cu privire la excepții și limitări. 
 

Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu 

 
 

Produse din tutun: avertismente de sănătate mai mari și interzicerea aromelor puternice  

Comisia Europeană a adoptat pe 19 decembrie, după ani de pregătire, propunerea de revizuire a directivei privind 

produsele din tutun. Directiva privind produsele din tutun în vigoare (2001/37/CE) datează din 2001. De atunci, s-au 
înregistrat progrese științifice și evoluții ale pieței semnificative. De exemplu, au apărut noi dovezi privind 

substanțele aromatizante utilizate în produsele din tutun și eficacitatea avertismentelor de sănătate. Noile categorii 

de produse, cum ar fi țigaretele electronice au intrat pe piață, iar strategiile de marketing recente implică utilizarea 
unor ambalaje și arome atractive. În consecință, unele dintre actualele dispoziții ale directivei au devenit caduce.  
 

Propunerea prevede revizuiri majore ale directivei în vigoare și abordează: 
 

• etichetarea și ambalarea: toate pachetele de țigarete și tutun de rulat trebuie să conțină o avertizare de sănătate 

ilustrată combinată cu text care să acopere 75% din partea anterioară și posterioară a pachetului și nu pot să poarte 
elemente promoționale. Informațiile actuale privind gudronul, nicotina și monoxidul de carbon, care sunt percepute 

4 

http://www.ec.europa.eu
http://www.ec.europa.eu


  

 

 

ca înșelătoare, se înlocuiesc cu un mesaj de informare amplasat pe partea laterală a pachetului conform căruia fumul 

de tutun conține peste 70 de substanțe care cauzează cancer. Statele membre au în continuare posibilitatea să 
introducă ambalaje generice în cazuri justificate în mod corespunzător. 

• ingredientele: Propunerea prevede interzicerea țigaretelor, a tutunului de rulat 
țigări și a produselor din tutun nefumigene care au arome caracteristice, precum 

și interzicerea produselor cu un grad mare de toxicitate și un potențial mare de 

dependență; 
• produsele din tutun nefumigene: Toate produsele din tutun nefumigene trebuie 

să poarte avertismente de sănătate pe principalele suprafețe ale pachetului, iar 
produsele cu arome caracteristice nu pot fi comercializate;  

• extinderea domeniului de aplicare al directivei: Produsele care conțin nicotină 

(de exemplu, țigaretele electronice) sub un anumit prag de nicotină sunt permise 
pe piață, dar trebuie să poarte avertismente de sănătate; peste acest prag astfel 

de produse sunt permise numai în cazul în care sunt autorizate ca medicamente, 
precum terapiile de substituire a nicotinei. Țigaretele din plante vor trebui să 

poarte avertismente de sănătate; 
• vânzările transfrontaliere la distanță: sunt prevăzute o notificare pentru vânzătorii cu amănuntul prin internet și un 

mecanism de verificare a vârstei pentru a garanta că produsele din tutun nu sunt vândute copiilor și adolescenților; 

• comerțul ilicit: sunt prevăzute un sistem de urmărire și localizare și caracteristici de securitate (de exemplu, 
holograme) pentru a garanta că sunt comercializate în UE numai produsele care sunt conforme cu directiva. 
 

În etapa următoare, propunerea va fi discutată în Parlamentul European și în Consiliul de Miniștri. Adoptarea 

propunerii este preconizată pentru 2014. Aceasta ar intra în vigoare începând din 2015-2016. 
 

Mai multe detalii la: www.ec.europa.eu 

 
 

EVENIMENTE 
 
 

Reprezentanța Comisiei Europene și Biroul de Informare al Parlamentului European  
în România anunță câștigătorii ediției anului 2012 a concursului „Reporter European” 

 

Șapte jurnaliști și trei bloggeri au fost desemnați câștigătorii celei mai recente ediții a programului „Reporter 
European”, organizat de Reprezentanța Comisiei Europene și de Biroul de Informare al Parlamentului European în 

România. 
 

Concursul „Reporter European” - ediția anului 2012 - s-a adresat jurnaliștilor și 
bloggerilor care, pe parcursul anului trecut, au abordat una dintre cele trei teme: 

impactul fondurilor europene în România, reforma Politicii Agricole Comune și 
Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între Generații. Participanții 

au avut posibilitatea să-și înscrie materialele într-una din cele trei secțiuni: presă 

video, presă audio și presă scrisă și online, în timp ce, la dispoziția bloggerilor a 
fost pusă o categorie specială, intitulată ”Blogger European”. 
 

Concurenţii desemnați câștigători în urma evaluării sunt:  
 

1. Presă video  
 

Premiul I: Alex Nedea (Antena 3), pentru materialul despre impactul fondurilor europene în România, 

"Integrarea Nu E"; 
 

Premiul II: Vitalie Cojocari (PRO TV), pentru materialul despre impactul fondurilor europene în România, „Via 
Carpatia, autostrada care ar urma să unească trei mări și pentru care România nu are bani”; 
 

Premiul III: Oana Andreea Marocico (TVR Iași), pentru materialul despre Anul European al Îmbătrânirii Active 

și al Solidarității între Generații, „Adopt a Grandparent”.  
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2. Presă audio  
 

Lucian Bălănuță (Radio România Iași), pentru materialul despre reforma politicii agricole comune, "Găsit tânăr 
fermier. Îl declar pregătit pentru reforma Politicii Agricole Comune 2014-2020." 
 

3. Presă scrisă și online  
 

Premiul I: Andrei Udișteanu (EVZ), pentru materialul despre Anul European al Îmbătrânirii Active și al 

Solidarității între Generații, „La pas prin satele nimănui. Peisaj demn de un Cernobîl românesc.” 
 

Premiul II: Amalia Dascălu (Ziarul de Iași), pentru materialul despre Anul European al Îmbătrânirii Active și al 
Solidarității între Generații, „Medici cu o carieră de o jumătate de secol”. 
 

Câștigătorii secțiunii „Blogger Europea” sunt: 
 

Premiul I: Olivia Sgarbura, pentru materialul despre Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între 

Generații, „Pensionar la Sausalito”, publicat pe bloggul personal „Jocul Orb”; 
 

Premiul II: Irina Bărăgoi, pentru materialul despre reforma politicii agricole comune „Danone acordă O șansă 
pentru familia ta”, publicat pe bloggul personal „Irina Barago”; 
 

Premiul III: Oana Grecea, pentru materialul despre Anul European al Îmbătrânirii Active și al Solidarității între 

Generații, „Cine are bunici/părinți nu e încă pierdut”, publicat pe bloggul personal „Gânduri și bucătăreală”. 
 

Pompiliu Comşa, din Galaţi, a obţinut premiul special al juriului dedicat jurnaliştilor seniori, pentru seria de articole 
privind impactul fondurilor europene în România. Pompiliu Comşa este profesor universitar asociat la Universitatea 

APOLLONIA laşi - Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării şi Jurnalism şi director al Trustului de Presă POMPIDU Galaţi, 
care editează REALITATEA - campioana presei româneşti de provincie. De asemenea, este vicepreşedinte 

al Clubului Presei de Turism din România, fiind şi singurul laureat pentru jurnalism al Asociaţiei pentru 
Patrimoniu din România. 
 

Juriul a fost alcătuit din Ioana Avădani, directorul Centrului pentru Jurnalism Independent, Luca Niculescu, redactor-

şef RFI, bloggerii Cristina Bazavan şi Cristian China-Birta şi Carmen Praja, asistent în cadrul departamentului de 

presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România (RCE). 
 

Cei zece câștigători urmează a fi premiați în cadrul evenimentului de inaugurare a Anului European al Cetățenilor și a 

rețelei centrelor Europe Direct, care va avea loc în data de 11 februarie, la Hotel Intercontinental, București. 
 

De asemenea, câștigătorii urmează să efectueze o vizită într-unul din statele membre ale UE sau la institutiile 
europene pentru întâlniri sau interviuri cu oficiali ai Comisiei Europene, membri ai Parlamentului European sau 

reprezentanți ai autorităților naționale. Ei vor fi premiați și cu câte o tabletă iPad. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

 
 

Lista celor 25 de profesori care merg la Bruxelles în urma încheierii evaluării finale din cadrul 
Campaniei Europa Casa Noastră  

 

 
Europa, casa noastră este o campanie de informare şi 

comunicare anuală menită să transpună priorităţile de 

comunicare ale Comisiei Europene în mediul şcolar. 
 

Campania îşi propune să informeze elevii şi profesorii cu 

privire la proiectul de integrare europeană (istoria, prezentul şi 

viitorul acestuia), priorităţile de comunicare ale Comisiei 
Europene, dar şi informaţii care îi privesc direct (posibilitatea 

de a studia şi de a lucra în statele membre, implicarea în 
activităţi de voluntariat, schimburi între tineri, participarea la internship-uri). Campania a fost deschisă tuturor 

şcolilor (primare şi gimnaziale), precum şi liceelor din România. Elevii participanţi au fost coordonaţi de învăţători sau 

profesori.  
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Evaluarea celor 300 de rapoarte trimise s-a incheiat. Implicarea şi efortul atât al cadrelor didactice cât şi al elevilor în 

derularea unor activităţi minunate au fost foarte apreciate. Criteriile care au fost luate în calcul în evaluarea 
rapoartelor au fost: impactul acțiunii (număr de elevi implicați în acțiuni, număr de activități desfășurate, mediatizare 

în presă, implicarea comunității); originalitatea și interactivitatea temei (cât de originală a fost abordarea temei, cât 

de mult au fost implicați elevii în acţiunea respectivă); invitații speciali implicați (număr de invitați, notorietate). 
 

Pe lista câştigătorilor se află şi Monica Onica, cadru didactic la Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, judeţul 

Galați. 
 

Campania va continua, cei interesaţi fiind aşteptaţi să participe şi la ediţia viitoare. 
 

Lista completă a câştigătorilor şi informaţii detaliate disponibile la: www.europacasanoastra.ro  
 

 

 

CONCURSURI 
 

 

Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni 
 
„Premiul Charlemagne pentru tinerii europeni”, decernat anual în comun de Parlamentul European şi Fundaţia 

pentru Premiul Internaţional Charlemagne de la Aachen, doreşte să încurajeze atât dezvoltarea unei conştiinţe 

europene în rândul tinerilor, cât şi participarea acestora la proiectul de integrare europeană. 
 

Premiul este acordat acelor proiecte realizate de 

tineri care promovează buna înţelegere şi dezvoltarea 

unui simţ comun al identităţii europene şi care dau 
exemple practice de europeni care trăiesc împreună 

ca o comunitate. 
 

Premiul pentru cel mai bun proiect este în valoare de 
5.000 Euro, premiul II de 3.000 Euro, iar premiul III 

de 2.000 Euro. Premiul include, de asemenea, o 
invitaţie oferită celor trei laureaţi de a vizita 

Parlamentul European (la Bruxelles sau la 

Strasbourg). De asemenea, reprezentanţii tuturor 
celor 27 de proiecte naţionale selectate vor fi invitaţi 

într-o excursie de patru zile la Aachen, în Germania. 
 

Premiile acordate celor mai bune trei proiecte vor fi 
prezentate de Preşedintele Parlamentului European şi 

de către reprezentantul Fundaţiei pentru Premiul Internaţional Charlemagne de la Aachen. 
 

Înscrierile se fac online, pe site-ul www.charlemagneyouthprize.eu, termenul limită fiind 18.02.2013. 

  
 

Concurs de pictură pentru copii: „Apa: Sursă a vieţii. De unde vine?” 
 
Anul 2013 va fi pentru Organizaţia Naţiunilor Unite, Anul internaţional dedicat cooperării în domeniul apei. În 

conformitate cu acest lucru, tema concursului din acest an este „Apa: sursa a vietii. De unde vine?”.  
 

Copiii din întreaga lume cu vârste cuprinse între 6 şi 14 ani, sunt invitaţi să trimită picturi la Concursul internaţional 
de pictură pentru copii pe teme de mediu. Vârsta trebuie să fie împlinită până pe data de 5 iunie 2013, când 

sărbătorim Ziua mondială a mediului înconjurător.  
 

Copiii pot trimite o singură pictură care nu mai poate fi înscrisă într-o altă competiţie. Materialele pentru desen pot fi 
selectate în mod liber. Imaginile trimise trebuie să fie în format A3 sau A4 şi etichetate pe spate cu numele 

participantului, prenumele, sexul, data naşterii, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail. 
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Pictura nu trebuie să includă cuvinte sau descrieri. Nu se acceptă versiunea 

electronică a imaginii. 
 

Data limită pentru trimiterea picturilor şi înscrierea în concurs este: 28 februarie 
2013. 
 

Picturile vor fi trimise la sediul Bayer SRL:  

Gabriela Tunareanu - Corporate Communication Officer 
SC Bayer SRL 

Şos. Pipera nr. 42, Sector 2 Nusco Tower 
020112, Bucureşti, România 

Telefon: +40 (0)21 529 59 00 
 

Mai multe informaţii: 
http://www.bayer.ro/testnew/index.php?option=com_content&task=view&id=129 

http://www.facebook.com/Bayer 
 

Concursul de pictură este un proiect de parteneriat între Bayer şi Programul Naţiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător (United Nation Environment Programme - UNEP).   
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