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Instituția ta a dezvoltat un proiect de protecția mediului? 

Înscrie-l în Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat! 

 Pe 2 octombrie 2017 s-a deschis sesiunea de înscrieri pentru cea de-a IX-a 

ediție a concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, proiect de tradiție al   

Organizației ECOTIC. Companiile, instituțiile publice, instituțiile de învățământ și ONG-

urile sunt invitate să își înscrie proiectele dedicate mediului direct pe website-ul     

competiției, www.premiilepentrumediucurat.ro 

 „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este concursul Asociației ECOTIC,  

organizat la nivel național și dedicat inițiativelor de protecție a mediului și conservare a 

resurselor planetei. Concursul are patru categorii, fiind invitate să se înscrie companii, 

instituții de învățământ, instituții publice și ONG-uri ce au dezvoltat, începând din   

luna octombrie 2016, proiecte dedicate mediului. Condiția esențială este ca aceste   

proiecte să fie într-un stadiu suficient de avansat pentru a prezenta rezultate, chiar și 

intermediare. 

 Data limită de înscriere a proiectelor este 24 noiembrie 2017. Proiectele vor fi 

evaluate de un juriu de specialitate iar premiile pentru cele patru categorii de concurs 

vor fi acordate în cadrul evenimentului festiv “Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, 

ce va avea loc pe 12 decembrie 2017, la Hotel Novotel din București.  
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EVENIMENTE 

Damian & Brothers (București, Berăria H) 

04.11.2017 

Trupa Damian & Brothers a luat ființă în decembrie 2006, la inițiativa artistului Damian Drăghici, reîntors 

la rădăcinile sale din România după 20 de ani petrecuți în Grecia și SUA și după o carieră internațională în 

lumea muzicii pop și de jazz. De la înființare și până în prezent, Damian & Brothers a susținut peste 600 

de concerte în România și în străinătate.  

Mai multe detalii: https://www.infomusic.ro/agenda/damian-brothers-concert-beraria-h-2017/ 

Casanova (București, Odeon) 

18.11.2017 

Distribuție: Marius Stănescu, Dorina Lazăr, Marian Ghenea, Mircea Con-

stantinescu, Laurenţiu Lazăr, Mugur Arvunescu, Paula Niculiţă, Ana Maria 

Moldovan, Virginia Rogin, István Téglás  

Mai multe detalii: http://metropotam.ro/evenimente/Casanova-event6021828695/ 

Cand timpul stă pe loc (București, Arta București) 

26.11.2017 

Întorși din Irak, încearcă să se readapteze vieții civile. Richard (Dorin An-

done), prieten apropiat al celor doi și, totodată, editorul lor la revistă, începe 

o viață nouă, alături de o femeie mult mai tânără decât el, Mandy (Diana 

Roman), organizator de evenimente.  

Mai multe detalii: http://metropotam.ro/evenimente/CAND-TIMPUL-STA-

PE-LOC-event8996104304/ 

The Motans (București, Hard Rock Cafe) 

16.11.2017 
 
The Motans este Denis Roabeș, un tânăr din Republica Moldova 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-hard-rock-cafe-noiembrie-

2017/ 
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