
	

	
	

	

     
Proiect implementat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman  

în parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Teleorman 
 

Educația – deschide ușa către viitor! EduViitor! 
 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007–2013  - ’Investeşte în oameni!’ 
	
FONDUL	SOCIAL	EUROPEAN	
Programul	Operaţional	Sectorial	Dezvoltarea	Resurselor	Umane	2007	–	2013		
Axa	prioritară	1	"Educaţia	şi	formarea	în	sprijinul	creşterii	economice	şi	dezvoltării	societăţii	bazate	pe	cunoaştere"	
Domeniul	major	de	intervenţie	1.1.	„Acces	la	educaţie	şi	formare	profesională	iniţială	de	calitate”	
Titlul	proiectului:	„Dezvoltarea	competențelor	cheie	și	transdisciplinare	prin	concursuri	școlare	în	județul	Teleorman”	
Beneficiar:		Inspectoratul	Şcolar	Județean	Teleorman	
Numărul	de	identificare	al	contractului:	POSDRU	190/1.1/S/156915	

	

Comunicat – Concursul „Comunicator European” 

În zilele de 14 și 15 noiembrie 2015, la nivelul județului Teleorman, se va desfășura faza zonală a 
Concursului „Comunicator european”. Această competiție școlară interdisciplinară este parte a 
proiectului „Dezvoltarea competențelor cheie și transdisciplinare prin concursuri școlare în județul 
Teleorman’’, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman, în parteneriat cu Centrul Județean 
de Resurse și Asistență Educațională Teleorman și derulat cu sprijinul Consiliului Județean 
Teleorman.  

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 190 
„Educația șanselor tale pentru un viitor profesional mai bun”, Axa prioritară 1 „Educația și formarea 
profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1 ,,Acces la educație și formare profesională inițială de calitate”, în 
conformitate cu contractul de finanţare POSDRU 190/1.1/S/156915, şi are o durată de implementare 
de 5 luni.  

Acest proiect urmărește îmbunătăţirea achiziţiei de competenţe cheie şi transdisciplinare pentru 
15000 de elevi din judeţul Teleorman, în cadrul a două concursuri ”Comunicator European” și 
„Pentru planeta mea”, structurate pe secțiuni de vârstă.   

Conform calendarului, sâmbătă 14 noiembrie 2015, se va desfășura proba teoretică din cadrul etapei 
zonale a concursului ”Comunicator European”, pentru elevii din ciclul liceal, iar în data de 15 
noiembrie vor susține proba teoretică elevii din ciclul primar și gimnazial.  

Ierarhia concurenților, în vederea premierii, se stabilește în ordinea descrescătoare a punctajelor 
finale obținute prin cumularea notelor de la cele două probe, cea practică și cea teoretică. Pentru 
fiecare secțiune, se vor acorda premii conform regulamentului de concurs și prevederilor Ghidului 
Solicitantului – CPP 190. Toți elevii care vor susține cele două probe din concursul pentru care au 
fost selectați vor primi premii de participare. 

La concursul „Comunicator european” vor participa 6714 de elevi din cei 15538 de elevi din grupul 
țintă. Se vor califica la etapa județeană a concursului primii 1000 de elevi, etapă care se va desfășura 
în zilele de 12 și 13 decembrie 2015.  

Valoarea totală a proiectului este de 4,411,863.35 lei, din care 3,308,897.51 lei reprezintă asistenţa 
financiară nerambursabilă solicitată.  


