
 

 

 

 

Regulament de organizare 

 

a Concursului Internaţional „Unitate şi diversitate în Uniunea Europeană – Turism, societate şi 

mediu în statele Uniunii Europene” 

 Ediţia a VI-a 

 

 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea 

Adresa completă: str. Constantin Brâncoveanu , nr. 12/A, loc. Oradea, jud. Bihor, cod poştal: 410191 

Nr. de telefon: 0259/436039 

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Negruţiu Corina, profesor titular la 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, e-mail corina_negrutiu@yahoo.com, telefon 0742019517. 

 

Parteneri: 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor 

- Casa Corpului Didactic Bihor 

- Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Şincai” Oradea 

- Biblioteca Universităţii din Oradea 

- Editura Universităţii din Oradea 

- Universitatea din Oradea - Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţele 

Comunicării 

- Institutul pentru Promovarea Democraţiei 

- Primăria municipiului Oradea 

- Asociaţia Top Formalis 

 

Tipul concursului: educaţie civică. 

Scopul concursului: Proiectul are ca scop organizarea unui concurs de prezentări, eseuri, postere, tehnici 

dramatice şi test online, prin care elevii vor promova durabilitatea turismului european şi conştientizarea 

nevoii de a participa la păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniilor culturale şi de mediu din statele Uniunii 

Europene. 

 

Grupul ţintă: elevi cu vârste cuprinse între 6-9, 10-14 si 15-18 ani (cls. I-IV, V-VIII si IX – XII) , băieţi 

şi fete, încadraţi în unităţi de învăţământ. 

 

Durata concursului: octombrie 2016-iunie 2017 

 

Secţiunile concursului: 

1.” Uniunea Europeană –instituţiile Uniunii Europene;UE-ţările membre”(Prezentari power-point) 

2.”Destinaţii turistice şi peisagistică în Uniunea Europeană” ”Eco-turism, vacanţe şi rute de sezon 

în statele Uniunii Europene”(Prezentări power-point) 

3.”Mozaic de patrimonii culturale şi potenţial uman în Uniunea Europeană”(Eseuri reflexive, 

creaţii literare) 

4. ”Să înţelegem Uniunea Europeană” (Test online) 

5. ”Europa turistică modernă” (Test online) 

6. ”Eco-turism, vacanţe şi rute de sezon în statele Uniunii Europene” (Postere) 

7.” Viitorul Uniunii Europene între unitate şi divizare”(Postere) 

8..”Uniunea Europeană-trecut, present și viitor ”(Eseuri reflexive, creații literare) 

9. ”Turismul şi calitatea serviciilor in relaţiile interumane – călători prin Europa” (Piese de teatru, 

mimă, monologuri) 

 



Descrierea probelor: 

1. Postere 

- un poster se realizează de către un echipaj alcătuit din maxim 2 elevi, indiferent de clasa de provenienţă 

- pe spatele posterului se va menţiona numele elevilor, clasa, şcoala şi numele cadrului didactic 

îndrumător 

- posterul va avea format A3 

- poate fi realizat pe carton sau hârtie 

- se poate utiliza orice tehnică şi orice mijloc al educaţiei plastice; sunt permise colaje 

- criterii de evaluare: încadrarea în tema concursului, originalitatea, mesajul, tehnica de lucru, gradul de 

acoperire, acurateţea lucrării 

 

2. Eseuri/creaţii literare 
- vor fi realizate individual de către elevi 

- numele elevului, clasa şi şcoala vor fi menţionate imediat sub titlul eseului, în partea dreaptă a paginii 

- eseul/creaţia literară va fi redactat pe calculator, pe coală albă format A4 

- eseul/creaţia literară se va încadra între 1 şi 3 pagini 

- criterii de evaluare: încadrarea în tema concursului, originalitatea creaţiei, mesajul, respectarea normelor 

de ortografie şi punctuaţie, construcţia logică 

Reguli de tehnoredactare: format A4, margini 2 cm, font Times New Roman, titlul 14 Bold, text 12. 

 

3. Prezentări  Power-point  

- prezentările trebuie salvate în format pptx 

- o prezentare se realizează de un singur elev. 

- prezentarea trebuie să aibă maxim 10 slide-uri . 

- pot fi inserate fotografii, desene, fişiere video, sunet, etc. 

- lansarea aplicaţiei trebuie să se efectueze automat, fără a necesita programe adiţionale 

- mediu de stocare: CD/DVD, inscripţionat cu numele elevilor, clasa, şcoala şi numele profesorului 

îndrumător şi lucrările se trimit la adresa concursue@yahoo.com 

- se va evita folosirea cuvintelor, simbolurilor şi imaginilor indecente, antisemite, antirasiale, xenofobe 

sau de instigare la violenţă şi comportamente nocive 

- mărime maximă admisă 25 Mb 

 

4. Schiţe/piese de teatru/mimă/monologuri  

- se va desfăşura în ziua de 4 mai 2017, la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” , Oradea. 

- concurenţii vor porni de la următorul citat:  

 
“Nobody can discover the world for somebody else. Only when we discover it for ourselves does it 

become common ground and a common bond and we cease to be alone.”  (Wendell Berry) 

 

- elevii sunt încurajaţi să folosească orice mijloace de prezentare (coloană sonoră, costume, recuzită, 

materiale multimedia) pe care le consideră necesare pentru transmiterea convingătoare a mesajului lor. 

- concurenţii au la dispoziţie un interval de timp cuprins între minimum 3 şi maximum 5 minute de 

prezentare. Perioada de graţie permisă este de 30 de secunde, după care concurenţii vor fi depunctaţi 

pentru depăşirea limitei de timp. 

- prezentările pot fi creaţii personale sau adaptări ale unor piese de teatru din literatura de specialitate. 

- limbile de prezentare admise vor fi: limba română şi limba engleză. 

 

5. Test online 

- se va desfăşura în ziua de 9 mai 2017, în intervalul orar 12-16, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” , Oradea. 

- aria tematică vizată de întrebările testului va include: date, personalităţi, evenimente politice, documente 

şi instituţii de referinţă.  

- bibliografia minimală pentru participarea la test urmează a fi expediată cu o lună înainte de desfăşurarea 

concursului.  

 



Etapele concursului: 

A. faza pe şcoală 

- organizator: fiecare şcoală  

- perioada de desfăşurare: 18-30 aprilie 2017 

- comisia de evaluare va fi alcătuită din 5 membri: preşedinte-coordonatorul din şcoală al proiectului şi 

alte 4 cadre didactice din şcoală care  sunt îndrumătoare ale elevilor la acest concurs 

- selectarea materialelor participante în concurs 

- calificarea la faza judeţeană: câte 8 lucrări la fiecare secţiune  

 

B. faza judeţeană 

- organizator: fiecare şcoală  

- perioada de desfăşurare: 1-7 mai 2017 

- comisia de evaluare va fi alcătuită din 5 membri: preşedinte-coordonatorul din şcoală al proiectului şi 

alte 4 cadre didactice din şcoală care  sunt îndrumătoare ale elevilor la acest concurs 

- selectarea materialelor participante în concurs 

- calificarea la faza naţională: câte 4 lucrări la fiecare secţiune  

 

C. faza internaţională 

- organizator: Colegiul Tehnic „Traian Vuia” , Oradea  

- perioada de înscriere şi expediere a lucrărilor: 8-20 mai 2017 

- data desfăşurării: 21 mai 2017 

- comisia de evaluare va fi alcătuită din 6 membri: preşedinte şi 5 cadre didactice care  nu au îndrumat 

elevi participanţi la concurs 

- calificarea la faza naţională: câte 4 lucrări la fiecare secţiune, din fiecare categorie de vârstă; în mod 

excepţional, numărul de 4 lucrări poate fi depăşit la o secţiune, fără a depăşi numărul total de 40 de 

lucrări /judeţ 

-  publicarea rezultatelor participanţilor la faza internaţională: 21-29 mai 2017 

- vor fi acordate premiile I, II, III şi câte 3 menţiuni şi premii speciale la fiecare secţiune a concursului 

- premierea elevilor: 9 mai 2017 

- expedierea diplomelor şi a premiilor pentru participanţii din ţară: 21-29 mai 2017. 

- festivitate de premiere pentru participanţii din Oradea 

- organizarea de expoziţii 

Premierea: 

 Se va acorda diplomă de participare fiecărui elev. Echipajele sau elevii câştigători ai unui 

premiu/menţiune/ premiu special vor primi diplome şi premii individuale. 

Dispoziţii finale: 

 În condiţiile finanţării concursului internaţional de către MEN, nu se percepe nicio taxă de 

participare. 

 Lucrările vor fi expediate la faza naţională pe cheltuiala participanţilor. Adresa de expediere se 

găseşte la începutul prezentului regulament. 

 Lucrările expediate la faza naţională a concursului nu vor fi restituite şi vor participa la o 

expoziţie itinerantă organizată în sediile instituţiilor partenere şi în sediul şcolii iniţiatoare a concursului. 

 Şcolile organizatoare ale diferitelor faze ale concursului au obligaţia de a aplica prevederile 

prezentului regulament şi de a nu se îndepărta de la spiritul etic oferit de acesta, stabilind:  

- membrii comisiei de evaluare a lucrărilor,  

- punctajul defalcat de evaluare a lucrărilor de la fiecare secţiune în parte,  

- lucrările care se vor califica la faza următoare a concursului. 

 Cadrele didactice îndrumătoare ale elevilor, precum şi şcolile şi cadrele didactice organizatoatoare 

ale diferitelor faze ale concursului vor primi diplome şi adeverinţe care să le ateste implicarea în concurs. 

  

 

 

 

 



Anexa 1 

 

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”              ....................................................................... 

 Oradea, Bihor                 .................................................................... 

Tel.: 0259436039                Tel./Fax: ..................................................... 

Nr. ....................... din ................                      Nr. ....................... din ................................ 

 

 

 

Contract de Parteneriat 

În cadrul Concursului Internaţional „Unitate şi diversitate în Uniunea Europeană – Turism, 

societate şi mediu în statele Uniunii Europene” 

 Ediţia a VI-a 

 

 

  

 Încheiat între Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, judeţul Bihor reprezentată prin director, prof. 

Vîlceanu Daniela Corina şi coordonator de proiect,  prof. Negruţiu Corina. 

şi ......................................................................................................................., reprezentat prin director, 

prof. ................................................................................. şi coordonator de proiect, prof. 

.............................................................................................. . 

 

Prezentul acord de parteneriat are ca scop: 

- crearea unui climat de colaborare în Concursului Interjudeţean „Unitate şi diversitate în Uniunea 

Europeană – Turism, societate şi mediu în statele Uniunii Europene”- Ediţia a VI-a 

-  pentru realizarea obiectivelor propuse; 

- stabilirea unei strategii comune în ceea ce priveşte derularea activităţilor proiectului; 

- promovarea reciprocă, în cadrul activităţilor a imaginii instituţiilor partenere; 

- comunicarea permanentă în ceea ce priveşte monitorizarea şi evaluarea proiectului; 

- comunicarea rezultatelor participanţilor de către şcoala iniţiatoare a proiectului – Colegiul Tehnic 

„Traian Vuia” ORADEA  

 

 

 

 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia”                                    ..................................................................... 

 Oradea , Bihor          ....................................................................              

Director,                  Director, 

Prof. Vîlceanu Daniela Corina                                    Prof. .....................................................  
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Fişă de înscriere 

 

Concursul Internaíonal „Unitate şi diversitate în Uniunea Europeană – Turism, societate şi mediu 

în statele Uniunii Europene” 

 Ediţia a VI-a 

 

Unitatea de îvăţământ: 

 

Adresa: 

 

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

 

Numele cadrului didactic coordonator: 

 

Specialitatea: 

 

E-mail: 

 

Telefon: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitaţie 

 

 

 

 

          Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea prin intermediul coordonatorului de proiect prof. Negruţiu 

Corina vă invită să participaţi la derularea Proiectului educativ interjudeţean „Unitate şi diversitate în 

Uniunea Europeană – Turism, societate şi mediu în statele Uniunii Europene” Ediţia a VI-a, 

care are drept scop organizarea unui concurs de eseuri, postere, PPT, tehnici dramatice şi test online, care 

se va desfăşura la Oradea în luna mai 2017. 

 

Obiectivele proiectului:    
 - informarea elevilor cu privire la conceptul de Uniune Europeană. 

 - identificarea politicilor europene de dezvoltare si distribuirea ajutorului in lume 

 -conştientizarea rolului pe care îl joacă Europa în lume. 

 - exprimarea creativă a ideii de implicare activă a Uniunii Europene în acţiuni de dezvoltare. 

 

Activităţile: 

1. Anunţarea concursului şi a tematicii. 

2. Formarea echipajelor în vederea  pregătirii pentru concurs 

3. Realizarea parteneriatelor la nivel local cu instituţiile care dezvoltă activităţi prevăzute în 

proiect 

4. Redactarea de eseuri, postere si ppt. 

5. Realizarea de expoziţii şcolare cu materialele care  vor intra în concurs 

6. Constituirea comisiilor de evaluare 

7. Desfăşurarea concursului 

8. Jurizarea materialelor elaborate 

9. Realizarea expoziţiei cu lucrările premiate  

 

 

Ataşat vă trimitem: -    regulamentul de organizare; 

- contractul de parteneriat; 

- fişa de înscriere la concurs. 

În speranţa unei viitoare colaborări, aşteptăm confirmarea participării dumneavoastră. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Invitation 

 

 

"Traian Vuia" Technical College Oradea, represented by project coordinator, Prof. Corina 

Negruţiu, invites you to participate in the "Unity and Diversity in the European Union – Toursim, 

Society and the Environment in the States of the European Union",  Edition VIth , which has set the 

goal of organizing an essay, poster, PPT competition, theater performance and online testing, due to take 

place in  the city of Oradea  in May 2017. 

 

Project aims: 
- familiarizing students with the concept of European Union 

- identification of European development policies and distribution of aids to different countries in 

the world. 

- Awareness of the Europe’s role in the world 

- expressing creatively the message of active involving of EU in actions for sustainable 

development 

 

Activities: 

1. Announcing the contest and the bibliography 

2. Establishing the teams with a view to preparing for the contest 

3. Establishing local partnerships with the institutions which develop activities stipulated in the 

project 

4. Producing essays, posters and PPTs 

5. Organizing school exhibitions with the materials which are to participate in the contest 

6. Establishing the assessment teams 

7. Contest development 

8. Assessment and judging of the materials 

9. Organizing an exhibition with the awarded materials 

 

 

You will find attached:  

- The regulation of contest organization 

- The partnership contract 

- The entry form 

 

Hoping for a future collaboration, we are looking forward to confirming your participation at your 

earliest convenience. 

 

 

 

 

 


