
 

 

Concursul « Să ajutăm planeta! » se înscrie în cadrul acţiunilor Organizaţiei Internaţionale a 

Francofoniei (OIF) pentru dezvoltarea durabilă şi protejarea mediului înconjurător. Preocupările 

privind viitorul planetei noastre, exprimate cu precădere în cadrul Conferinţei de la Rio +20, 

îndeamnă la un comportament eco-responsabil. Ideile eco, ale tinerilor din statele Europei 

Centrale şi de Est, care învaţă limba franceză, exprimate prin intermediul afişelor, vor contribui la 

o mai mare sensibilizare faţă de valorile francofoniei. 

Concursul se adresează tuturor tinerilor cu vârste între 18 şi 23 de ani, pasionaţi de arta grafică, 

de ilustraţii, de colaj şi de fotografie, lăsându-le libertatea de a-şi folosi imaginaţia şi de a-şi 

expune ideile sub orice formă. Candidaţii trebuie să răspundă la următoarea întrebare: “Cum vă 

imaginaţi viitorul planetei?”, creând un afiş care să aibă şi o componentă textuală în limba 

franceză. Nu exisă nicio restricţie în ceea ce priveşte elementele de design folosite în 

interpretarea şi exprimarea temei concursului. 

Candidaţii trebuie să aibă cunoştinţe de limba franceză şi să fie rezidenţi în una dintre cele şase 

ţări membre CREFECO (Albania, Armenia, Bulgaria, Fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, 

Republica Moldova, România). Proiectele vor fi predate înainte de  

15 aprilie 2013. 

Printre premiile puse în joc se numără un stagiu lingvistic de 3 săptămâni în Elveţia, la 

Universitatea din Geneva – Secţia de limbi străine, un stagiu lingvistic de 2 săptămâni în Franţa, 

la CAVILAM – Alianţa franceză, cadouri constând în benzi desenate şi multe alte premii.  

Pentru informaţii, consultaţi site-ul Centrului regional francofon al Europei centrale şi de est 

(CREFECO): www.crefeco.org  

Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF) numără 57 de state şi guverne şi 20 de 
observatori. www.francophonie.org 

Contact: CREFECO, strada Montevideo, numărul 21, etaj 3, Sofia 1618, Bulgaria 
Telefon: (+359 2) 955 59 71; (+359 2) 489 48 45, Fax: (+359 2) 955 59 77  
Email: info@crefeco.org 
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