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                              CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROŞIORI DE VEDE 

                          DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, EDUCAŢIE, CREAŢIE ŞI SPORT 

                         BIBLIOTECA MUNICIPALĂ „GALA GALACTION” 

                     Centrul EUROPE DIRECT Teleorman 
                    Adresa: str. Dunării nr. 54-56, Roşiori de Vede, Teleorman; Tel: 0247464552; 

                 E-mail: europedirect.teleorman@gmail.com 

                         Site: www.edteleorman.ro; Facebook: www.facebook.com/europedirectteleorman; 

   Instagram: EUROPE_DIRECT_Teleorman; Twitter: ED_teleorman 

 

 

 

Dezbaterea-concurs: 

„Tinerii teleormăneni şi Uniunea Europeană” 
- REGULAMENT-  

 

 

 

Despre:  

Această competiţie se adresează elevilor de liceu din judeţul Teleorman și presupune creativitate 

și provocări, reprezentând un mijloc de comunicare între Centrul EUROPE DIRECT Teleorman, 

găzduit de Biblioteca Municipală „Gala Galaction” Roşiori de Vede, și adolescenţi, în Anul 

European al Tineretului.  

 

Obiectivul evenimentului este ca participanţii, tineri şi adulţi (multiplicatori de informaţie la 

nivel local) să dobândească noi competenţe, să creeze legături și să făurească, în cunoştinţă de 

cauză, propria identitate europeană, ca o reprezentare a viitorului lor. Un rol aparte în acest 

proiect va reveni partenerilor noştri, dar şi reprezentanţilor mass-media. 

 

Cine poate participa? 

Competiţia se adresează tuturor elevilor de liceu din judeţul Teleorman, din clasele IX – XII. 

Fiecare echipă va fi alcătuită din 3 membri. Membrii echipelor pot proveni din clase diferite ale 

aceluiaşi liceu, precum şi din ani de studiu diferiţi.  

Fiecare echipă trebuie să fie coordonată de un profesor ales din liceul de provenienţă al echipei 

sau de un bibliotecar dintr-o bibliotecă publică – punct de informare europeană (Biblioteca 

Județeană „Marin Preda” Teleorman, Biblioteca Comunală „Liliana Grădinaru” Peretu, 

Biblioteca Orăşenească „Alexandru Depărățeanu” Videle). Profesorul/bibliotecarul este 

responsabil de înscrierea echipei în competiţie, de reprezentarea acesteia și de comunicarea 

aferentă. Un profesor/bibliotecar nu poate coordona mai mult de o echipă. Se poate înscrie câte o 

echipă din fiecare liceu din judeţul Teleorman. 

Pentru a fi eligibilă în competiţie, fiecare echipă trebuie să completeze, cu ajutorul unui profesor, 

formularul primit pe e-mail-ul unităţii şcolare/bibliotecii, dar care va putea fi descărcat şi de pe 

site-ul EUROPE DIRECT Teleorman, înainte de termenul limită, menţionat în comunicarea 

concursului.  

 

Formatul concursului: 

Competiţia se desfăşoară fizic, la sediul EUROPE DIRECT Teleorman (str. Dunării nr. 54-56, 

Roşiori de Vede). În timpul concursului, echipele vor răspunde la o succesiune de maximum 20 

de întrebări despre trecutul, prezentul şi viitorul UE (Originile și fundamentele Uniunii 

Europene; Cum funcţionează Uniunea Europeană?; Ce face Uniunea Europeană? Viitorul 

Europei: NextGenerationEU ca schimbare de paradigmă în procesul de integrare europeană, 

toate aceste în strânsă legătură cu Anul European al Tineretului). Întrebările din concurs au un 

singur răspuns corect. 

Elementul de departajare al competitorilor va consta în exprimarea de opinii şi speranţe pentru 

viitorul Europei de către un reprezentant din partea fiecărei echipe.  
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Desfăşurarea competiţiei: 

EUROPE DIRECT Teleorman promovează competiția în toate unitățile de învățământ liceal din 

judeţul Teleorman și pune la dispoziția profesorilor/bibliotecarilor coordonatori materiale 

informative pentru pregătirea elevilor. 

Până la data de 6 mai 2022, ora 24:00, profesorul/bibliotecarul coordonator al echipei trebuie să 

completeze Formularul de înscriere, datele sale de contact şi datele tuturor membrilor echipei, 

acceptând regulile și condiţiile concursului, şi să îl transmită pe adresa de mail: 

europedirect.telorman@gmail.com sau la sediul Centrului, până la ora 16:00. 

Concursul „Tinerii teleormăneni şi Uniunea Europeană” va avea loc de Ziua Europei, în data 

de 9 mai 2022, ora 15:00, în sala de conferinţe a Centrului EUROPE DIRECT Teleorman. 

 

Juriul:  

Un juriu alcătuit din patru membri (Centrul EUROPE DIRECT Teleorman, mass-media, cadre 

didactice etc.) va evalua: rapiditatea, corectitudinea, originalitatea prezentării, aptitudinile de 

comunicare şi oratorie. 

 

Premii:  

Se vor acorda 3 premii echipelor câştigătoare, precum şi diplome de participare pentru toţi 

membrii echipelor, inclusiv a profesorilor, înscrişi în competiţie.  

 

 

Succes! 

mailto:europedirect.telorman@gmail.com

