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Lansarea concursului de creaţie a logo-ului Preşedinţiei 
României la Consiliul Uniunii Europene 

Ministerul Educației Naționale și Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul             

ministrului delegat pentru Afaceri Europene, au semnat un protocol de colaborare 

pentru organizarea și desfășurarea concursului „Romania’s EU Council Presidency 

Logo Competition“, între 27 septembrie și 1 noiembrie 2017, în vederea stabilirii      

logo-ului oficial al Președinției Consiliului Uniunii Europene, pe care România și-o va 

asuma timp de șase luni, începând cu 1 ianuarie 2019. 

Concursul este dedicat exclusiv elevilor din învățământul liceal și studenților din         

sistemul de învățământ superior, programul de studii de licență, de cetățenie română. 

Logo-ul va consta în principal într-un simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de 

semne grafice format  dintr-un  set  de  caractere cu rol descriptiv, care să               

reflecte  istoria, cultura, tradiţiile, creativitatea, unicitatea şi apartenenţa României la 

valorile europene. 

Propunerea de logo va fi evaluată de un juriu specializat, în funcție de o serie de      

criterii: relevanţa pentru tema concursului, atractivitate, originalitate, vizibilitate, 

adaptabilitate (pentru diferite medii și diferite produse). Competiția va avea două etape 

de selecție, fiecare cu o pondere de 50%, conform prevederilor din regulamentul de 

concurs. 

Într-o primă etapă, vor fi alese 19 lucrări, care vor fi clasificate în funcţie de punctajul 

acordat de juriu. În cea de a doua etapă, cele 19 lucrări vor fi publicate pe o pagină de 

Facebook special creată de Ministerul Educaţiei Naţionale, denumită “CONCURS 

LOGO PRES RO 2019”, unde lucrările concurenţilor selectaţi vor primi voturi din   

partea publicului., unde vor primi voturi din partea publicului. Pe baza punctajului 

cumulat obţinut vor fi premiate locul I - 3.000 euro și o vizită la Bruxelles, locul II - 

2.000 euro și o vizită la Bruxelles și locul al III-lea - 1.500 euro și o vizită la Bruxelles, 

urmând a fi acordate și două premii speciale. 

Mai multe detalii: http://www.mae.ro/node/43374 
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Sursa imagine: https://ro.wikipedia.org/wiki/

Fi%C8%99ier:Sigla_guvernului_Rom%C3%
A2niei_versiunea_2016_cu_coroan%C4%83.png 
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EVENIMENTE 

Oua congelate (București, Club The Hub) 

08.10.2017 

În avionul Barcelona-București, coincidență, stau așezate, pe 3 scaune alăturate, 3 femei pe care le 

cheamă Maria. 3 românce contemporane, pierdute undeva în aer, au aflat că există procedeul de conge-

lare a ovulelor și sunt hotărâte să aplice metoda pe loc, la tot avionul.  

Mai multe detalii: http://metropotam.ro/evenimente/Oua-congelate-event9331799862/ 

Robin and the Backstabbers (Bucureștri, Hard Rock Cafe) 

06.10.2017 

Robin and the Backstabbers este o trupă românească de rock formată în 2010 

la inițiativa lui Andrei Robin Proca. Membrii își descriu muzica drept “pop 

melodramatic”.  

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/robin-backstabbers-concert-hard

-rock-cafe-octombrie-2017/ 

The Motans  (București, Berăria H) 

10.10.2017 

The Motans este Denis Roabeș, un tânăr din Republica Moldova de 27 de 

ani, care a hotărât să își urmeze pasiunea de a compune muzică sub un 

pseudonim. Piesele sale, "Versus", "Tu", "Weekend", "1000 RPM" sau 

"August",  au devenit hit-uri, ocupând primele locurile în topurile muzicale 

din radio și televiziune. Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/

agenda/the-motans-concert-beraria-h-octombrie-2017/ 

Idolul si Ion Anapoda (București, ARCUB) 

19.10.2017 

Iubirea este pretutindeni. Ion este îndrăgostit de Mioara. Mioara este îndrăgostită de Valter. Valter și Ion 
sunt cei mai buni prieteni. Mioara este nepoata răsfățata a lui Madam Stavăr. Madam Stavăr știe tot. Ea 
ghicește în cafea și zidurile casei sale au ochi și urechi. Este puternică precum un general de armată și 
fragilă ca un mărgăritărel.  
Mai multe detalii: https://arcub.ro/eveniment/idolul-si-ion-anapoda-12/ 

Editor : Dr. Ionuţ-Bogdan Berceanu 
Redactor: Udroiu Marian Bogdan 

October 2017 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      


