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CONCURS DE ESEURI
„9 Mai - Ziua Europei şi a independenţei de stat a României”

REGULAMENT DE PARTICIPARE
I. ORGANIZATORI
Concursul de eseuri „9 Mai - Ziua Europei şi a independenţei de stat a României”
este organizat de către Centrul Europe Direct 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 regulamentului
oficial al acestuia. Concursul este organizat cu ocazia sărbătoririi Zilei Europei 2015.
II. DESCRIEREA CONCURSULUI
Multiplele semnificaţii ale Zilei de 9 Mai (Ziua Independenţei, Ziua Victoriei şi Ziua
Europei) ne oferă ocazia de a organiza activităţi şi festivităţi pentru a sărbători împreună
aceste momente istorice.
Concursul se adresează elevilor claselor VII-XII din cadrul instituţiilor şcolare din
judeţul Galaţi şi constă în realizarea unor eseuri de către elevi în care să fie abordate
următoarele teme:
9 mai - Ziua Independenţei;
9 mai - Ziua Victoriei;
9 mai - Ziua Europei;
Oameni politici remarcabili – embleme naţionale şi europene în slujba marilor
idealuri politice.
Concurenţii au posibilitatea ca, împreună cu profesorii coordonatori şi în funcţie de
afinităţile şi interesele lor legate de studiul lecturilor, să decidă cu privire la subiectele şi
modul de abordare a acestora, respectând propria viziune. Un elev se poate înscrie în
concurs cu un singur eseu.
Eseul nu va depăşi 3 pagini, va fi redactat în limba română şi se vor folosi caractere
Times New Roman de mărimea 12, la o distanţă între rânduri de 1,5. Este obligatoriu să
se respecte următoarea structură: introducere (5-10 rânduri), cuprins, concluzie (5-10
rânduri). Eseul va argumenta ideea din titlu şi vor fi indicate referinţele bibliografice.
Evaluarea eseurilor se va face de către o comisie în perioada 1-4 mai 2015 şi va
ţine cont de următoarele criterii:
menţionarea corectă a numelor personalităţilor, a momentelor importante din
istoria Uniunii Europene şi a României precum şi din istoria contemporană - 2
puncte;
precizia şi rigoarea construcţiei textului şi a argumentării - 2 puncte;
gradul de originalitate - 2 puncte;
respectarea condiţiilor de tehnoredactare, aspect general - 2 puncte;
se acordă 2 puncte din oficiu.

Participanţii la concurs vor aduce materialele realizate la sediul Centrului Europe
Direct Galaţi, strada Eroilor nr. 13A sau vor transmite aceste materiale la adresa de e-mail
cie_galati@yahoo.com. Fiecare eseu va avea trecut pe prima pagină numele şi prenumele
participantului, vârsta şi unitatea de învăţământ pe care o reprezintă, precum şi un număr
de telefon la care va putea fi contactat în cazul în care va fi desemnat câştigător. Perioada
de înscriere la concurs este 1-30 aprilie 2015.
Rezultatele finale vor fi comunicate în data de 7 Mai 2015, pe pagina de facebook a
Centrului Europe Direct Galaţi, iar câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic. Nu se primesc
contestaţii. Materialele participante la concursul „9 Mai - Ziua Europei şi a independenţei
de stat a României” nu vor fi restituite participanţilor.
În cadrul concursului se vor acorda următoarele premii:
Locul I: Hard disk portabil;
Locul II Set tastatură şi mouse wireless;
Locul III: Suport birou cu funcţii.
Festivitatea de premiere va avea loc în data de 8 mai 2015, locaţia şi ora fiind
comunicate în timp util, pe pagina de facebook a Centrului.
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