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REGULAMENT DE PARTICIPARE 

 
 
I. ORGANIZATORUL  
Concursul „AlegEU” – secțiunea „Referate științifice” este organizat de către Centrul 

Europe Direct Galaţi din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, str. Eroilor nr. 13A, 800119, 
Galaţi, România, tel/fax: 0236/410 530, e-mail: cie_galati@yahoo.com. 

Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului 
regulament.  
 
 

II. DESCRIEREA CONCURSULUI 
Concursul „AlegEU” – secțiunea „Referate științifice” face parte din activitățile 

prevăzute în cadrul proiectului „Alegerile europarlamentare – conștientizare și implicare” și 
are ca temă „Alegerile europarlamentare și puterea cetățenilor de a decide cine este 
responsabil de activitatea Parlamentului European în următorii 5 ani”. 

Concursul își propune creșterea gradului de implicare a tinerilor din județul Galați în 
dezbaterea și exercitarea dreptului la vot cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul 
European ce vor avea loc în anul 2014 și constă în realizarea de referate științifice care 
tratează această temă. 

La concurs pot participa studenții din anul I de la facultățile de drept și administrație 
publică din cadrul universităților gălățene.  
 Lucrările vor fi jurizate o comisie de selecție care va avea în componența sa 
reprezentanți ai instituțiilor publice și private de profil, precum și reprezentanți ai 
organizațiilor studențești din județul Galați. Anunțul câștigătorilor concursului va fi făcut 
public pe site-ul Centrului Europe Direct Galați, precum și pe pagina de Facebok a 
Centrului. 
 

 
III. DURATA CONCURSULUI 
Concursul „AlegEU” – secțiunea „Referate științifice” se va desfăşura în perioada 

06 martie – 15 aprilie 2014, perioada de înscriere fiind 06 martie – 31 martie 2014. 
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 15 aprilie 2014, locația și ora vor fi 
comunicate în timp util, pe pagina de Facebook a Centrului. 
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IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE 
 
IV.1. Limita de vârstă 
La concursul „AlegEU” – secțiunea „Referate științifice” pot participa studenții din 

anul I de la facultățile de drept și administrație publică din cadrul universităților gălățene.   
 
 
 
IV.2. Înscrierea în concurs 
Pentru înscrierea în concurs este necesară transmiterea, către Centrul Europe 

Direct din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi, în perioada 06 martie – 31 martie 2014, a 
referatelor științifice realizate de studenți. Materialele pot fi transmise pe e-mail sau aduse 
la sediul Centrului și vor fi însoțite de numele și prenumele participantului, datele de 
contact ale acestuia, precum și dovoda că este student la specializarea solicitată (copie 
după carnetul de student). Fiecare participant se poate înscrie în concurs cu o singură 
lucrare. 

Materialele participante la concursul „AlegEU” – secțiunea „Referate științifice” nu 
vor fi restituite participanţilor.  

 
          
 V. PREMII 
          În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii: 

 

Locul I: Tabletă cu diagonala 10,1 inch; 
Locul II: Tabletă cu diagonala 7 inch; 
Locul III: Hard disk extern portabil 500 GB. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 
 
             
 
                Reţea de centre de informare cofinanţată de Uniunea Europeană              


