
                                                 

 

Acest proiect face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 

(AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României. Asociația 

CIVICUS România este singura responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi 

privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene. 

 

Concurs de idei pentru  GRAFFITI 

07.09.2015 

Asociatia Civicus Romania lanseaza un CONCURS DE IDEI pentru o pictura murala -
GRAFFITI - de circa 100 mp, avand ca tema cooperarea pentru dezvoltare 
internationala, respectiv contributia U.E. si a Romaniei la efortul international de asistenta 
oficiala pentru dezvoltare pentru indeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, 
adoptate in septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului de cele 191 ţări membre ONU, printre 
care şi România. Exemple de teme ce pot ai abordate: rolul Uniunii Europene in lume, 
educatia la nivel global, pace si securitate, sanatate, dezvoltare sustenabila, 
schimbari climatice, egalitate de gen, ajutor umanitar, migratie, drepturile omului.  
Detalii si materiale suplimentare privind subiectul pot fi accesate AICI. 

Concursul are loc in cadrul proiectului “Comunicarea Cooperarii in Dezvoltare se face cu 
GRAFFITI in mileniul trei!!!”, desfasurat de Asociatia Civicus Romania in parteneriat cu 
Colegiul National “Gheorghe Sincai”, Facultatea de Istorie-Universitatea Bucuresti si 
Asociatia Coolturala “Noua ne pasa!” si Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare – 
Centrul Regional pentru Europa si Asia Centrala si finantat de Comisia Europeana si 
Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei . Detalii din comunicatul de presa. 

Ideile vor fi evaluate de o comisie constituita in cadrul proiectului, iar castigatorul va putea 
realiza imaginea graffiti individual sau in colaborare cu alti grafferi/profesionisti, dupa 
depunerea unei oferte de pret. 

Pictura murala va fi realizata in curtea Colegiului National “Gheorghe Sincai”. Locatia 
realizarii picturii poate fi vizitata personal sau vizualizata in imaginile anexate AICI. 

Ideile de GRAFFITI (schita desen) vor fi transmise prin e-mail la adresa 
civicusromania@yahoo.com pana la data de 20 septembrie 2015 ora 16.00.   

Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta prin e-mail la aceeasi adresa. 

 

 

 

http://civicus.ro/materiale-suplimentare
http://civicus.ro/wp-content/uploads/2015/09/Imagini.pdf
mailto:civicusromania@yahoo.com

