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„EU aleg Europa” 

 
Regulament Concurs 

 
I. Organizator: 
Centrul de Informare Europe Direct Vaslui, din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui, cu sediul din str. 
Mihail Kogălniceanu nr. 25, Vaslui. Centrul de Informare Europe Direct Vaslui este cofinanţat de 
Comisia Europeană prin Reprezentanţa sa din România, în cadrul programului „Selectarea 
partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de centre de informare Europe Direct în 
România (2018-2020)”. 

 
II. Obiectiv: 
Creşterea gradului de informare şi conştientizare în rândul tinerilor vasluieni cu privire la rolul Uniunii 
Europene în viaţa cotidiană a cetăţenilor, cu accent asupra Parlamentului European şi a alegerilor 
europene, ce vor avea loc între 23-26 mai 2019.  
 
III. Durată:  
Concursul se desfăşoară în perioada aprilie - mai 2018, dupa următorul calendar: 

· 20 aprilie 2018 - termen limită pentru înscrieri 
· 25 aprilie 2018 - Preselecţie 
· 9 mai - Semifinale 
· 10 mai - Finala 

 
IV. Mecanism 

· Înscrierea în concurs: fiecare liceu poate desemna o singură echipă reprezentantă, ce va fi 
formată din 2 elevi şi 1 profesor coordonator. Având în vedere obiectivul proiectului, vă rugăm 
să încurajaţi participarea şi să acordaţi prioritate elevilor cu vârsta egală sau mai mare de 17 
ani. Datele de contact ale membrilor echipei vor fi transmise până la data de 20 aprilie 2018, 
inclusiv, pe adresa de e- mail: europedirectvaslui@cjvs.eu.  
 

· Preselecţia: În conformitate cu formatul concursului, „Cine ştie, câştigă”, la concurs pot participa 
maxim 6 echipe, reprezentate de max. 2 elevi/echipă.  

Preselecţia va avea loc doar în cazul în care, la concurs se vor înscrie mai mult 
de 6 Licee. Informaţii privind decizia susţinerii preselecţiei, precum şi detalii 
despre ora şi sala unde va avea loc, vor fi comunicate, în timp util, tuturor celor 
înscrişi în concurs.  

Preselecţia va consta în susţinerea unui test individual cu întrebări grilă, având aceeaşi temă cu cea 
a concursului. Astfel, fiecare elev va răspunde la 10 întrebări despre Uniunea Europeană, 
Parlamentul European şi alegerile europene. Pentru a stabili punctajul echipelor, se va calcula 
media aritmetică a punctajelor celor doi elevi. 
 
Calcul punctaj preselecţie : 

- individual: 10 întrebări x 1 pc./întrebare = 10 pc. (punctaj maxim) 
- echipă: (punctaj elev 1 + punctaj elev 2 ): 2 =10 pc. (punctaj maxim) 

 
Clasamentul se va face pe echipe, în ordine descrescătoare. Primele 6 echipe cu punctajul cel 
mai mare se vor califica pentru semifinale. Testele vor fi corectate pe loc. În cazul în care vor 
exista echipe cu acelaşi punctaj, se va aplica un set de 3 întrebări de baraj, pe echipe.  
 
· Semifinale: Pot participa la semifinale cele 6 echipe calificate în urma preselecţiei. Vor fi 

organizate 2 semifinale, câte 3 echipe/semifinală. Echipele care vor concura în cadrul fiecărei 
semifinale se vor stabili prin tragere la sorţi de către juriu.   
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Cele 2 semifinale vor avea loc în aceeaşi zi, pe data de 9 mai 2018, astfel: 

 
· Finala: Vor concura în finală primele 3 echipe care au acumulat, în ordine descrescătoare, cel mai 

mare punctaj în urma semifinalelor. Finala se va desfăşura pe data de 10 mai 2018,  de la ora 
16.00. În funcţie de punctajul obţinut, la final, se vor acorda premiile I, II şi III.  

* În cazul unor modificări privind ora desfăşurării concursului (semifinale + finală), precum şi detalii cu 
privire la locaţia evenimentului, vor fi comunicate participanţilor, în timp util.   
** În cadrul fiecărei semifinale, precum şi a finalei, elevii vor avea de răspuns la serii de câte 8 
întrebări despre UE, Parlamentul European şi alegerile europene. Întrebările vor avea o singură 
variantă de răspuns şi vor fi citite de către moderator.  
*** Între seturile de întrebări şi răspunsuri, precum şi la finalul fiecărei semifinale, vor avea loc 
momente artistice, cu participarea elevilor de la liceele participante. Din acest motiv, rugăm 
liceele înscrise în concurs să pregătească câte 1 moment artistic şi să comunice, în timp util, 
organizatorilor, detalii despre acestea. La finalul concursului, pe data de 10 Mai, vor fi 
premiate şi cele mai bune momente artistice.  
 
V. Participanţi: 
1. La acest concurs poate participa orice elev înscris la un liceu din judeţul Vaslui.  
2. Având în vedere obiectivul principal al concursului, acela de a promova Parlamentul European şi 
alegerile europene ce vor avea loc în perioada 23-26 mai 2019, grupul ţintă este reprezentat de tineri 
ce vor avea drept de vot anul viitor. În consecinţă, profesorii coordonatori sunt rugaţi să acorde 
prioritate elevilor cu vârsta egală sau mai mare de 17 ani.  
3. Pot participa max. 2 elevi din cadrul aceluiaşi liceu. 
4. Desemnarea elevilor se va realiza la nivelul liceelor, conform regulilor proprii, dar ţinând cont şi 
acordând prioritate grupului ţintă al concursului.  
 
VI. Observaţii 
ü Concursul se va desfăşura sub formă de spectacol cu public; 
ü Intrarea este liberă, iar publicul larg este invitat să participe; 
ü Prin participarea la concurs, liceele se angajează să asigure galerie echipelor (elevi din 

cadrul aceluiaşi liceu, cadre didactice, familii); 
ü Transportul cu autoturismul propriu a echipelor participante din afara municipiului Vaslui, 

va fi decontat conform următoarelor: 
· se va acorda câte 1 bon combustibil pentru un singur autoturism/echipă, (1 bon = 50 lei); 
· pentru decont se vor prezenta: bonul fiscal de combustibil în valoare de maxim 50 de lei din 

ziua deplasării, buletinul şoferului/proprietarului autoturismului, delegaţia semnată şi 
ştampilată din partea liceului participant.  

ü Pentru formalităţile legale, elevii concurenţi sunt rugaţi să aibă asupra lor documentele personale 
de identitate. 

Persoana de contact: Mihaela Dumitraş, ofițer comunicare, tel/fax: 0235/361652, e-mail: 
europedirectvaslui@cjvs.eu.                

Activitate Data Ora 
estimativă* 

Locaţie - mun. Vaslui Liceu participant 

Semifinala I 9 mai 2018 16.00 - 17.00 va fi stabilita la o data ulterioara 3 licee (3 echipe) 

Pauză 9 mai 2018 17.00 - 17.20   

Semifinala II 9 mai 2018 17.20 - 18.20 va fi stabilita la o data ulterioara 3 licee (3 echipe) 


