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Regulament 

“Micul cetățean european„ 

Ediția a VII-a 

Concurs școlar la nivel județean organizat de Centrul de 

informare al Comisiei Euorpene – Europe Direct Craiova, cu 

ocazia Zilei Europei 

 9 mai 2012 
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“Micul cetățean european” ediția a 7-a 
 

Obiectiv Creşterea gradului de implicare şi informare 

europeană în rândul elevilor prin activităţi cultural-

artistice şi concursuri şcolare derulate în mai multe 

instituţii de învăţământ din județul Dolj 

 

Tema 

abordată 

“Politica agricolă comună și dezvoltare 

rurală” 

Participanți Prescolari 

Elevii din clasele I-VIII;IX-XII 

Cadre didactice 

Nivel de 

acoperiere 

Județean 

Acţiuni 

propuse 

pentru 

buna 

funcţionare 

Oferirea de informaţii centrate pe nevoile 

locale de informare despre UE, concise şi 

actualizate adaptate gradului de înţelegere al 

copiilor şi tinerilor, schimb activ de informaţii, 

stimularea creativităţii şi inovării, încorporare 

feedback de la participanţi, premii pentru 

participanţi 

 

Parteneri Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Şcoli din 

judeţul Dolj 
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Regulament Concurs 
Preșcolari Concurs județean de pictura “Ferma Viitorului” 

Etapa pe scoala: 

 2 mai - 7 mai, educatorii vor îndruma 

preșcolarii în realizarea lucrarilor individule 

care sa reprezinte fragmente din spațiul rural al 

anului 2020.     

! Tot în această perioadă cadrele didactice 

pot solicita centrului Europe Direct Craiova 

materiale informative cu privire la “Politica 

agricolă comună și dezvoltare rurală”.  

 7 mai – se va forma un juriu la nivelul fiecarei 

gradinite care va decide 5 lucrari castigatoare 

care sa fie predate la Centrul Europe Direct 
Craiova. 

 7 mai (pana la ora 17  - 8 mai (cel tarziu ora 

12), se vor depune lucrarile la Centrul Europe 

Direct Craiova, Strada Ion Maiorescu nr. 4 

(cladirea Proiect), demisol. 

!Se vor depune la sediul Europe Direct 

Craiova obligatoriu listele de prezență cu 

prescolarii si cadrele didactice implicate in 

etapa pe scoala, o scurtă descriere a celor 

întâmplate pe CD, (program, raport) și 

fotografii care sa ateste desfășurarea 

activităților. 

 

Etapa judeteana: 

 9 mai – Se va realiza o expozitie cu lucrarile 

selectate la etapa pe scoala la Scoala Nr. 14  

Ion Tuculescu (Bariera Valcii), si se vor 
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premia castigatorii. 

 

 15 mai – 18 mai  eliberarea adeverințelor  

aferente implicării în derularea evenimentului.  

 

 

Regulament Concurs 
Clasele 

 I-IV 

Concurs județean de machete “Ferma ecologică în 

Europa” 

Etapa pe scoala: 

 

 2 mai - 7 mai, cadrele didactice vor îndruma 

elevii în procesul de creare a unor machete 

individuale din materiale reciclabile care sa 

reprezinte ferma  anului 2020. 

! Tot în această perioadă profesorii 

îndrumători pot solicita centrului Europe 

Direct Craiova materiale informative cu 

privire la “Politica agricolă comună și 

dezvoltare rurală”.  

 7 mai – se va forma un juriu la nivelul fiecarei 

scoli care va decide 5 lucrari castigatoare care 

sa fie predate la Centrul Europe Direct 
Craiova. 

 

 7 mai (pana la ora 17  - 8 mai (cel tarziu ora 

12), se vor depune lucrarile la Centrul Europe 

Direct Craiova, Strada Ion Maiorescu nr. 4 
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(cladirea Proiect), demisol. 

!Se vor depune la sediul Europe Direct 

Craiova obligatoriu listele de prezență cu 

elevii si cadrele didactice implicate in etapa 

pe scoala, o scurtă descriere a celor 

întâmplate pe CD, (program, raport) și 

fotografii care sa ateste desfășurarea 

activităților. 

 

Etapa judeteana: 

 9 mai – Se va realiza o expozitie cu lucrarile 

selectate la etapa pe scoala. Expozitia va 

avea loc la Scoala Nr. 14 Ion Tuculescu 

(Bariera Valcii), si va avea loc de asemenea 

premierea castigatorilor. 

 

 15 mai – 18 mai  eliberarea adeverințelor  

aferente implicării în derularea evenimentului.  

  

Clasele 

V-VIII 

Concurs județean de fotografie “Spatiul rural 

în anul 2012 “  

Etapa pe scoala: 

 2 mai – 7 mai, cadrele didactice vor indruma 

elevii in realizarea fotografiilor/colajelor de 

fotografii, care sa surptindă imagini relevante 

referitoare la agricultură, spațiul rural și fermă, 

elemente caracteristice spațiului rural (peisaje 

rurlale, utilaje, activități la fermă, animalele, 

etc.) 

 7 mai – se va forma un juriu la nivelul fiecarei 

scoli care va decide 5 lucrari castigatoare care 

sa fie predate la Centrul Europe Direct 

Craiova. 

 7 mai (pana la ora 17  - 8 mai (cel tarziu ora 
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12), se vor depune lucrarile la Centrul Europe 

Direct Craiova, Strada Ion Maiorescu nr. 4 

(cladirea Proiect), demisol. 

 

!Se vor depune la sediul Europe Direct 

Craiova obligatoriu listele de prezență cu 

prescolarii si cadrele didactice implicate in 

etapa pe scoala, o scurtă descriere a celor 

întâmplate pe CD, (program, raport) și 

fotografii care sa ateste desfășurarea 

activităților. 

 

  Etapa judeteana: 

 9 mai – Se va realiza o expozitie cu lucrarile 

selectate la etapa pe scoala. Expozitia va 

avea loc la Scoala Nr. 14 Ion Tuculescu 

(Bariera Valcii), si va avea loc de asemenea 

premierea castigatorilor. 

 15 mai – 18 mai  eliberarea adeverințelor  

aferente implicării în derularea evenimentului.  

 

IMPORTANT:  Se va respecta cu strictețe 

autenticitatea fotgrafiilor cuprinse în colaj! 

Fotografiile descarcate de pe internet sau din alte 

surse vor fi anulate din concurs! 
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Regulament Concurs 
Clasele 

IX-XII 

 

Concurs județean de materiale promoționale 

“Ferme europene de succes “  

 2 mai – 8 mai, profesorii școlilor înscrise la 

acest eveniment vor forma echipe de cel mult 5 

membrii) care își vor imagina ca sunt 

antreprenorii unei ferme de succes din Oltenia 

și vor realiza cate un material promoțional 

(pliante, flyere, brosuri) prin care să își 

promoveze pe Piața Europeană cele mai bune 

produse agricole locale (Produse agricole 

specifice din zona Oltenia).  

 7 mai – se va forma un juriu la nivelul fiecarei 

scoli care va decide 3 lucrari castigatoare care 

sa fie predate la Centrul Europe Direct 

Craiova. 

 7 mai (pana la ora 17  - 8 mai (cel tarziu ora 

12), se vor depune lucrarile la Centrul Europe 

Direct Craiova, Strada Ion Maiorescu nr. 4 

(cladirea Proiect), demisol. 

Etapa judeteana: 

 9 mai – Se va realiza o expozitie cu lucrarile 

selectate la etapa pe scoala. Expozitia va 

avea loc la Scoala Nr. 14 Ion Tuculescu 

(Bariera Valcii), si va avea loc de asemenea 

premierea castigatorilor. 

 

!Se vor depune la sediul Europe Direct 

Craiova obligatoriu listele de prezență cu 

elevii si cadrele didactice implicate in etapa 

pe scoala, o scurtă descriere a celor 
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întâmplate pe CD, (program, raport) și 

fotografii care sa ateste desfășurarea 

activităților. 

 15 mai – 18 mai  eliberarea adeverințelor 

aferente implicării în derularea evenimentului .  
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Contact 

Adresa: Craiova, Strada Ion Maiorescu nr. 4 (cladirea Proiect), 

Cod postal: 200418  

 

Program: Luni - Joi: 09 - 13 ; 14 - 17 | Vineri: 09 - 13  

 

Telefon:  0251 – 410171 

Persoana de contact : Preda Adrian  0760 27 82 83 

Fax: 0351-176825 

E-mail: europedirect_craiova@mpe.ro  

 


