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Comisia Europeană a publicat noi orientări care avertizează că, potrivit legislației din 
UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru șoferii din străinătate. 
Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează 
posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private. 
 
Vicepreședintele Siim Kallas a declarat: „A nu fi discriminat este un drept 
fundamental conform legislației UE. Un cetățean francez sau britanic trebuie să 
poată traversa Slovenia sau Belgia cu mașina la fel de ușor ca un localnic. Sistemele 
de percepere a taxelor de drum trebuie să fie transparente și echitabile pentru toți.”  
 
Situația actuală  
Șapte state membre – Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Ungaria, România, 
Slovacia și Slovenia – utilizează sisteme 
cu tarifare în funcție de timp, de tip 
vinietă, pentru autoturismele private. 
Belgia se pregătește să introducă un 
astfel de sistem. Țările de Jos și 
Danemarca au luat în discuție 
introducerea unor taxe de drum, 
inclusiv pentru autoturismele private. 
 
Directiva „Eurovinieta” a UE stabilește o 
listă transparentă a costurilor care pot 
face obiectul unor tarife pentru 
vehiculele grele de marfă, precum 
costul infrastructurii și externalități cum 
ar fi poluarea atmosferică și zgomotul. 
În cazul autoturismelor private, astfel de norme nu există. Cu toate acestea, se 
aplică dispozițiile de bază din tratat care interzic orice discriminare pe criterii de 
naționalitate. 
 

De-a lungul anilor, taxele de drum pentru autoturisme private au dat naștere la 
numeroase plângeri adresate Comisiei, iar o parte dintre aceste taxe au fost 
declarate neconforme cu normele UE. În 1996, Austria a fost nevoită să își modifice 
planurile privind un sistem de viniete după ce Comisia Europeană a stabilit că 
oferirea exclusiv de permise anuale ar fi inechitabilă față de conducătorii auto din 
străinătate. În 2008, Comisia a lansat o acțiune în constatarea neîndeplinirii 
obligațiilor împotriva Sloveniei, deoarece aceasta oferea numai viniete pentru o 
perioadă de jumătate de an. Drept urmare, autoritățile au introdus permise 
săptămânale. 
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Orientările Comisiei  
Comisia dorește să îndrume statele membre în privința a ceea ce înseamnă un sistem de tarifare nediscriminatoriu. 
 
1.  Comisia își exprimă o preferință clară pentru sistemele de tarifare bazate pe distanță, considerându-le ca 
fiind inerent mai echitabile și mai eficace pentru trimiterea de semnale privind prețul decât metoda care recurge la 
viniete autocolante a căror valoare este calculată în funcție de timp. Dacă nu sunt concepute cu grijă, sistemele cu 
viniete au șanse mari să provoace probleme nejustificate șoferilor din străinătate care nu fac decât să traverseze o 
țară. 
 
2.  Dacă se recurge la un sistem cu viniete bazate pe timp, trebuie îndeplinite anumite condiții. Trebuie să existe 
următoarele elemente: 
 
(a) O ofertă minimă de viniete pe termen scurt. La dispoziția localnicilor și a șoferilor din străinătate trebuie să 
existe cel puțin viniete săptămânale, lunare și anuale. În mod evident, vinietele cu durata cea mai mică vor fi cel mai 
probabil utilizate de șoferii nerezidenți. 
 
(b) Un raport acceptabil între prețurile medii pe zi. Raportul prețurilor medii pe zi reprezintă prețul mediu, 
exprimat ca preț zilnic echivalent, pe care îl plătește un nerezident (utilizând vinieta cu durata cea mai mică, de 
exemplu pe cea săptămânală) comparativ cu un rezident care utilizează vinieta cu durata cea mai mare (de exemplu 
pe cea anuală). A se vedea tabelul 1 de mai jos. 
 
Pe baza sistemelor utilizate în prezent, raportul dintre prețul mediu pe zi plătit de un nerezident și cel plătit de un 
rezident poate varia între 2,5 și 8,2. Aceasta ar fi considerată limita superioară acceptabilă. Pentru comparație, 
raportul maxim permis de Directiva „Eurovinieta” a UE în cazul vehiculelor grele de marfă este de 7,3.  

 
Prețul mediu pe zi 

 

Pot exista motive obiective pentru tarifele mai mari în cazul vinietelor pe termen scurt, cum ar fi costurile 
administrative mai ridicate, dar aceste costuri trebuie să fie justificabile și proporționale. 
 
(c) Informații clare privind tarifele care trebuie plătite de utilizator, care trebuie să fie ușor accesibile pentru 
nerezidenți. Acestora trebuie să li se ofere o gamă de modalități de plată, inclusiv puncte de plată ușor accesibile 
situate la frontieră, plata prin telefon și plata online. Aplicarea legii trebuie să nu se concentreze exclusiv pe zonele 
de frontieră. 
 
Taxele de drum  
 
Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă dorește să introducă taxe de drum, pentru ce vehicule și cum 
vor fi colectate aceste taxe. Până în prezent, anumite state membre au ales să utilizeze un sistem de tarifare în 
funcție de distanță, altele recurg la un sistem în funcție de timp, iar altele nu percep niciun fel de taxe de acest tip.  
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Preţul mediu pe zi în 
2012 (în EUR) Ungaria Austria România Slovacia Bulgaria Rep. Cehă Slovenia 

Vinieta cu durată 
minimă 1,03 € 0,80 € 0,43 € 1,00 € 0,71 € 1,24 € 2,14 € 

Vinieta cu durată 
maximă 0,41 € 0,21 € 0,08 € 0,14 € 0,09 € 0,16 € 0,26 € 

Raportul dintre vinieta 
cu durată minimă și 

cea cu durată maximă 
2,50 € 3,80 € 5,60 € 7,30 € 7,70 € 7,60 € 8,20 € 



  

 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Mediu: noi fonduri de 34,8 milioane de euro  
pentru a aduce pe piață soluții ecologice  

 
 
Comisia Europeană a lansat un apel de propuneri, în valoare de 
34,8 milioane de euro, pentru proiecte de eco-inovare. Întreprinderile și 
antreprenorii din întreaga Europă pot depune cereri de finanțare având ca 
scop să favorizeze aducerea pe piață a unor proiecte de mediu 
inovatoare. Apelul de propuneri este deschis pentru produsele, tehnicile, 
serviciile și procesele eco-inovatoare care au scopul de a preveni sau de a 
reduce impactul asupra mediului sau care contribuie la utilizarea optimă a 
resurselor. Depunerea de propuneri este posibilă până la data de 
6 septembrie 2012; aproximativ 50 de proiecte urmează a fi selectate 
pentru finanțare. 
 
Janez Potočnik, comisarul european pentru mediu, a declarat: „În ultimii 
patru ani, componenta de eco-inovare a CIP a ajutat peste o sută de 
produse ecologice inovatoare să ajungă pe piață. Programul arată modul 
în care întreprinderile pot contribui la dezvoltarea în mod  durabil, din 
punctul de vedere al mediului, a economiilor noastre, atunci când 
beneficiază de un sprijin adecvat. Aș încuraja în mod deosebit IMM-urile 
să depună cereri de finanțare, întrucât ele joacă un rol esențial în impulsionarea economiei UE, iar anul trecut au 
reprezentat mai mult de 65% din propuneri.” 
 
Apelul de propuneri de anul acesta cuprinde cinci domenii prioritare: 
• reciclarea materialelor; 
• apa; 
• materialele de construcții durabile; 
• afacerile ecologice; 
• sectorul alimentelor și băuturilor. 
 
El se adresează în special IMM-urilor care au dezvoltat un produs, proces sau serviciu ecologic inovator care nu 
reușește să se poziționeze pe piață. Prin apel se oferă cofinanțare pentru acoperirea a maximum 50% din costul 
proiectului și se preconizează că el va putea sprijini aproximativ 50 de proiecte noi în acest an.  
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Austria 10 zile 8 € 2 luni 23,40 € 1 an 77,80 € 

Bulgaria 7 zile 5 € 1 lună 13 € 1 an 34 € 

Rep. Cehă 10 zile 12,40 € 1 lună 17,60 € 1 an 59,90 € 

Ungaria 

(viniete electronice) 10 zile 10,30 € 1 lună 16,60 € 1 an 148,90 € 

Slovacia 10 zile 10 € 1 lună 14 € 1 an 50 € 

Slovenia 7 zile 15 € 1 lună 30 € 1 an 95 € 

România 

(viniete electronice) 

7 zile 7 € 

vehicule uşoare şi pasageri 
1 lună 7 € 

3 luni 13 € 1 an 28 € 

7 zile 16 € 

vehicule transport marfă 
1 lună 16 € 

3 luni 36 € 
1 an 96 € 



  

 

 
 

În prezent urmează să fie lansate aproximativ 50 de proiecte din cadrul apelului de anul trecut și peste 140 de 
proiecte sunt deja în curs de desfășurare. Printre proiectele actuale se numără, de exemplu, transformarea în plăci 
de ceramică a aparatelor TV uzate, noi mecanisme de sortare a deșeurilor, ambalaje ecologice inovatoare pentru 
lapte și o nouă tehnică de reciclare a materialelor textile. 
 

Cererea de propuneri pentru 2012 a fost prezentată în data de 8 mai, cu ocazia Zilei de Informare privind Eco-
inovarea, care a avut loc în clădirea Charlemagne. 
 

Eco-inovarea este finanțată prin Programul pentru Competitivitate și Inovare (CIP) și dispune de un buget de 
aproximativ 200 milioane de euro pentru perioada 2008‑2013. El sprijină produsele, demonstrate din punct de 
vedere tehnologic, care ajută la o mai bună utilizare a resurselor naturale ale Europei. Eco-inovarea reprezintă una 
dintre componentele ecologice ale CIP și contribuie la Planul de Acțiune privind Eco-inovarea (EcoAP). Programul 
este gestionat de Agenția Executivă pentru Competitivitate și Inovare (EACI). 
 

 
Sursa: www.ec.europa.eu 
 
 

Consumatori: cel mai recent raport privind siguranța produselor arată  
că mai puține articole periculoase ajung pe piața UE  

 
 
Consumatorii europeni doresc să se asigure că produsele – indiferent dacă provin din UE sau importate din țări terțe 
- sunt sigure. Vestea bună este că, datorită creșterii eficacității sistemului de alertă rapidă al UE pentru produse 
nealimentare periculoase („RAPEX”) produsele periculoase sunt detectate mai repede și mai eficient și sunt eliminate 
mai prompt de pe piața UE. Acest proces implică un lanț de activități, inclusiv eforturile în amonte pentru detectarea 

riscurilor la sursă, o mai bună evaluare a riscului și cooperarea strânsă 
între autoritățile europene, în special vamale, pentru identificarea 
riscurilor la punctele de intrare. 
 

John Dalli, comisarul responsabil pentru sănătate și protecția 
consumatorilor, a declarat: «Faptul că tot mai puține articole periculoase 
intră pe piața UE este o veste bună pentru consumatori. Dar trebuie să 
rămânem angajați astfel încât să putem aborda provocările lanțului de 
aprovizionare global și să soluționăm orice probleme legate de siguranța 
produselor noi pe măsură ce acestea apar. Acesta este motivul pentru 
care consolidarea sistemului de „supraveghere continuă” prin 
consolidarea cooperării în interiorul UE și consolidarea cooperării cu 
partenerii internaționali rămâne o prioritate-cheie».  

 

RAPEX: un sistem de alertare rapidă pentru protejarea consumatorilor din UE  
 

RAPEX s-a maturizat considerabil din 2004 (când Directiva privind siguranța generală a produselor a fost transpusă 
în legislația națională). Statele membre au cheltuit până la 100 de milioane de euro și au angajat până la 6.000 de 
inspectori care să lucreze la aplicarea normelor de siguranță a produselor. Raportul din 2011 evidențiază realizările: 
• detectarea precoce; 
• o monitorizare mai bună a pieței și o aplicare mai activă a normelor de siguranță a produselor de către autoritățile 
naționale, inclusiv prin proiecte specifice; 
• o mai bună evaluare a riscurilor de către autorități; 
• un mai mare accent pus pe calitatea și utilitatea notificărilor; 
• cooperare tot mai amplă cu autoritățile vamale; 
• continuarea activităților de creare de rețele și de formare profesională, coordonate de Comisia Europeană.  
 

Raportul RAPEX 2011 privind țările de origine  
 

Deși China rămâne – cu mai mult de jumătate din notificările RAPEX – țara cu cele mai multe notificări referitoare la 
produse, a avut loc o scădere de la 58% în 2010, la 54% în 2011.  
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19% (293 de notificări) au fost de origine europeană. 15% au provenit din alte țări. 8% au fost de origine 
necunoscută (în comparație cu 23% în 2004 – o scădere constantă, datorită unei bune identificări). 
 

Produsele periculoase de origine europeană au fost vizate de 293 de notificări (19%), incluzând 44 de produse de 
origine franceză (3%), 43 de produse de origine germană (3%) și 32 de produse de origine italiană (2%). 
 

Notificări din partea tuturor statelor membre  
 

Toate statele membre au participat la sistemul RAPEX prin detectarea și notificarea de noi produse periculoase și 
prin asigurarea unor acțiuni ulterioare adecvate. Țările cele mai active au fost Spania (189 de notificări), Bulgaria 
(162 de notificări), Ungaria (155 de notificări), Germania (130 de notificări) și Regatul Unit (105 notificări). 
Notificările trimise de aceste țări reprezintă 47% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc 
major transmise prin intermediul sistemului. 
 

Îmbrăcămintea și textilele, jucăriile și autovehiculele sunt primele pe listă  
 

Îmbrăcămintea și textilele au fost produsele cel mai frecvent notificate (423 de notificări priveau riscul de 
sufocare și iritații), urmate de jucării (324 de notificări privind, în special, riscul de înecare), autovehicule (171 
notificări privind riscul de rănire), aparatele electrice (153 de notificări privind riscul de curentare) și produsele 
cosmetice (104 notificări privind riscuri de natură chimică), care reprezintă împreună 74% din toate notificările 
făcute în 2011 cu privire la produsele care prezintă un risc major. 
 

Etapele următoare  
 

Vor continua activitățile în vederea: 
• construirii sistemul de „supraveghere continuă”; 
• sporirii cooperării cu țările terțe, în special cu China în mod bilateral și trilateral cu SUA și China (următoarea 
reuniune trilaterală este programată pentru luna iunie 2012), precum și realizarea de progrese privind cooperarea cu 
SUA, Canada și Australia cu privire la o importantă activitate de punere în comun a informațiilor privind rechemarea 
produselor, sub auspiciile OCDE; 
• finalizării propunerilor pentru un pachet legislativ cuprinzător cu privire la siguranța produselor și supravegherea 
pieței; 
• promovării mai bunei cunoașteri de către întreprinderi a propriilor obligații. 
 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  

 
 

EVENIMENT 
 

Închidere oficială de proiect de promovare culturală 
 
La sediul Consiliul Judeţului Galaţi a avut loc, în data de 29 mai, închiderea proiectului „Promovare culturală comună 
- mijloc de dezvoltare a cooperării euroregionale la Dunărea de Jos”, o iniţiativă dedicată dezvoltării cooperării 
transfrontaliere în cadrul  Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi promovării judeţului Galaţi şi a valorilor sale culturale în 
ţară şi în străinătate. 
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Evenimentul a fost prezidat de Eugen Chebac, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi de către omologul său din 
Cahul, Avram Micinschi. Proiectul transfrontalier s-a desfăşurat pe parcursul a 14 luni, timp în care regiunile 
componente (judeţele Galaţi, Brăila, Tulcea, raioanele moldoveneşti Cantemir şi Cahul, precum şi regiunea Odesa) 
ale Euroregiunii „Dunărea de Jos” au organizat diferite acţiuni de promovare culturală, precum şi implicarea în viaţa 
publică a minorităţilor.  

 

Principalele obiective realizate prin acest proiect au fost: 
• întruniri ale grupurilor de lucru pentru conceperea materialelor de promovare culturală a judeţului Galaţi şi a 
raionului Cahul,  
• întrunirea grupului de lucru pentru conceperea materialelor de promovare culturală a Euroregiunii „Dunărea de 
Jos”, 
• organizarea şi desfăşurarea Festivalului Interetnic, atât în judeţul, cât şi în municipiul Galaţi,  
• organizarea şi desfăşurarea Caravanei de promovare culturală a Euroregiunii „Dunărea de Jos” la Tulcea, Brăila, 
Cahul, Cantemir şi Odesa, 
• realizarea unei baze logistice performante formate dintr-un sistem de sonorizare şi lumini pentru scena aferentă 
organizării de evenimente publice de mare amploare.  
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Proiectul a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România – Ucraina – Republica 
Moldova 2007-2013, Prioritatea 3, „Promovarea activităţilor people to people”, Măsura 3.1 „Guvernare locală şi 
regională, sprijin pentru societatea civilă şi comunităţile locale”. Bugetul total al proiectului a fost de 167.492 de 
euro, cofinanţarea reprezentând 17.536,41 de euro, provenind din bugetele proprii ale celor doi parteneri. Programul 
Operational Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin 
intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program 
(www.ro-ua.md). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proiectele numeroase ale Euroregiunii „Dunărea de Jos” au fost apreciate de reprezentanţii Biroului Regional pentru 
Cooperare Transfrontalieră Iaşi, care au supervizat proiectele de la fazele de întocmire a documentaţiei şi până la 
finalizarea proiectelor. Aceştia au apreciat profesionalismul şi tenacitatea Consiliului Judeţului Galaţi care s-a implicat 
în realizarea de proiecte ce au vizat dezvoltarea rutieră a judeţului, acţiuni culturale, dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii educaţionale cât şi a celei economice.  
 

 

9 mai – Ziua Europei 

 
Ca în fiecare an, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat şi anul acesta, 
începând cu ora 16:00, în Grădina Botanică, o serie de manifestări dedicate celebrării zilei de 9 Mai – Ziua Europei.  
 

Acţiunile planificate care au avut loc cu această ocazie au fost:  
• premierea copiilor câştigători de la concursurile de fotografie, de reportaje, de desene şi de afişe, organizate în 
cadrul Zilei Europei; 
• organizarea unei parade cu peste 400 de copii din 25 de grădiniţe din municipiul Galaţi, în cadrul căreia copii au 
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fost costumaţi în simboluri ale statelor membre ale Uniunii Europene; 
• organizarea unui târg al simbolurilor statelor membre ale Uniunii Europene la care au participat 300 de voluntari 
(tineri şi cadre didactice) din cadrul a 45 instituții de învățământ preșcolar și liceal din județul Galați. 
 

La eveniment au participat şi un număr mare de părinţi, bunici şi vizitatori ai Grădinii Botanice din cadrul 
Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
1 iunie, Ziua Copilului din tine! 

 
În data de 1 iunie 2012, Centrul Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi va organiza o serie de 
manifestări dedicate celebrării Zilei Internaționale a Copilului, intitulată sugestiv – „1 Iunie, Ziua Copilului din tine!”.  
 

Acţiunile planificate a avea loc cu această ocazie sunt:  
• organizarea unui concurs de desene pe asfalt; 
• organizarea unor activități de divertisment, joc și creaţie (modelaj, desene pe asfalt, colorat, face-painting, baloane 
etc). 
 

Evenimentul își propune să ofere o alternativă de petrecere a Zilei Copilului într-un cadru neconvențional, motiv 
pentru care vă așteptăm să sărbătorim împreună acest eveniment în Grădina Botanică, vineri, 1 iunie 2012, începând 
cu ora 16:00. 
 
 

Campania „Spring Day”  
 
Luna aceasta, campania „Spring Day” organizată de Centrul Europe Direct Galaţi a continuat cu alte 13 activităţi în 
tot atâtea unităţi de învăţământ din Galaţi, la care au participat aproximativ 350 de elevi şi preşcolari, numărul total 
până în acest moment fiind de peste 500 de participanţi.  
 

În cadrul acestor evenimente, profesori, copii şi adolescenţi deopotrivă au cântat, au dansat, au organizat 
concursuri, au desenat şi au dezbătut teme de mare interes pentru cetăţenii europeni.  
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Campania de informare „Biblioteca vie a carierei europene”  

 
Centrul Europe Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a organizat, în perioada aprilie – mai  2012, campania de 
informare „Biblioteca vie a carierei europene”. Campania a avut ca obiectiv promovarea rolului reţelelor de 
comunicare ale Uniunii Europene în dezvoltarea carierei profesionale. În cadrul acestei campanii au fost prezentate 
unele aspecte legate de viitorul carierelor profesionale la nivelul Uniunii Europene, precum şi a oportunităţilor de 
informare oferite de reţelele de informare ale Comisiei Europene.  
 

Campania a constat în organizarea unui set de 8 evenimente în unităţi de învătământ liceal din municipiul Galaţi, 
grupul ţintă fiind reprezentat de elevii claselor IX-XII. Numărul total al participanţilor fiind de 300 de persoane.  



  

 

 

 
 

CONCURSURI 
 

PLURAL+ Festivalul video pentru tineret 2012 
 

Tinerii între 9 şi 25 de ani din întreaga lume sunt invitaţi să trimită videoclipuri scurte de 1 - 5 minute în care să-şi 
împărtăşească gândurile, experienţele, opiniile, întrebările şi sugestiile legate de migraţie şi diversitate. Materialele 
video trebuie să fi fost finalizate după luna ianuarie 2010 şi, dacă nu sunt în limba engleza, să aibă subtitrare în 
engleza. Un juriu internaţional va acorda premii la trei categorii de vărsta: 9-12 ani, 13-17 ani şi 18-25 de ani. Cei 
trei laureaţi vor primi fiecare premii în bani.   
 

Data limită: 1 iulie 2012. 
Mai multe informaţii: http://pluralplus.unaoc.org  

 

 

 

Concurs de benzi desenate CIPE 2012 
 
O imagine poate spune mai multe decât o duzină de pagini de text sau ore de discurs. Centrul pentru Intreprinderi 
Private Internationale (CIPE) invită toate persoanele interesate (desenatori profesionişti şi amatori de toate vârstele, 
din lumea întreagă) să trimită benzi desenate în următoarele categorii: guvernare democratică, antreprenoriat şi 
responsabilizarea tinerilor. Fiecare participant poate înscrie maximum două lucrări per categorie. Lucrările trebuie să 
fie originale şi însoţite de traducere în engleză în cazul în care conţin texte în arabă, chineză, franceză, rusă sau 
spaniolă.   
 

Caştigătorii din fiecare categorie vor primi un premiu în valoare de 1.000 USD, iar laureatul concursului va primi 
2.000 USD. 
 

Data limită: 15 iulie 2012. 
 

Toate detaliile sunt disponibile pe: http://www.cipe.org/cartoon/ 
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Concurs: Generaţia 1992 
 
Dacă eşti născut(ă) în anul 1992, poţi trimite videoclipuri, fotografii, benzi desenate, articole sau aplicaţii smartphone 
care să exprime ce înseamnă piaţa unică europeană pentru generaţia ta şi ce aşteptări ai de la ea pentru viitor. Nu 
trebuie să fii fotograf, artist sau cineast de profesie. Concursul are patru categorii în care te poţi înscrie: educaţie şi 
drepturile cetăţeanului, locuri de muncă şi antreprenoriat, cultură şi timp liber, consumatori şi mediul înconjurător. 
 

Cei douăzeci de finalişti vor fi invitaţi la Bruxelles în luna octombrie 
pentru a participa la ceremonia de decernare a premiilor. Premiile 
constau în legitimaţii de călătorie InterRail Global Pass, camere digitale, 
iPod-uri, vouchere pentru cumpăraturi online şi multe altele.  
 

Data limită pentru înscriere este: 9 septembrie 2012 
 

Mai multe informaţii: http://generation1992.eu/  

 

 

Premiul european Soundscape 2012 
 
Ai idei de un produs, o campanie sau o inovaţie care propune o soluţie creativă pentru a reduce nivelul de zgomot în 
viaţa noastră de zi cu zi şi a crea un mediu sonor sănătos? Dacă da, atunci participă la concursul pentru premiul 
european Soundscape 2012. 
 

Data limită pentru înscriere este: 7 septembrie 2012. 
 

Toate detaliile sunt disponibile pe:  
http://www.eea.europa.eu/highlights/themes/noise/the-european-soundscape-award 
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