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APROB, 
MANAGER DE PROIECT, 

VALERIA GHERGHE 

 ………………………………….. 
 

CONCURSUL INTERDISCIPLINAR  
 

„Comunicator european” 
 

Etapa județeană, 12 decembrie 2015 
 

Proba practică 
 

Ciclul liceal 
 

A. Clasele a IX-a și a X-a 

Tema lucrării Cuvinte cheie 
Engleză Franceză 

EU și E.U. / U.E. – 

oportunități și implicare 

1. value 
2. opinion 
3. attitude 
4. change 
5. tolerance 
6. share 
7. solidarity 
8. enrichement 
9. heritage 
10. continuity 

 

1. valeur 
2. opinion 
3. attitude 
4. changement 
5. tolérance 
6. partage 
7. solidarité 
8. enrichissement 
9. héritage 
10. continuité 

B. Clasele a XI-a și a XII-a / Clasele terminale 

Tema lucrării Cuvinte cheie 
Engleză Franceză 

EU și E.U. / U.E. – 

mâine! 

Gândesc pentru viitor! 

1. originality 
2. leadership 
3. initiative 
4. civism 
5. responsibility 
6. duty 
7. evolution 
8. fullfilment 
9. education 
10. hope 

 

1. originalité 
2. leadership 
3. initiative 
4. civisme 
5. responsabilité 
6. devoir 
7. évolution 
8. épanouissement 
9. éducation 
10. espoir 
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NOTĂ:  Lucrările vor fi elaborate în conformitate cu prevederile articolului 10 din 
Regulamentul specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului interdisciplinar 
„Comunicator european”, nr. 11074 / 23.10.2015. 
 
CONDIȚII DE PREDARE A LUCRĂRILOR 
 

1. Lucrările vor fi predate comisiei de organizare a concursului în data desfășurării probei 
scrise, conform calendarului din anexa 2 la Regulamentul specific. 

2. Fiecare lucrare va avea datele de indentificare, după cum urmează : 
 

a. tema lucrării; 
b. limba de elaborare a lucrării; 
c. numele și prenumele elevului; 
d. unitatea de învățământ de proveniență; 
e. clasa. 

 
IMPORTANT ! 
În cazul lucrărilor pe suport de hârtie, datele de identificare se menționează pe verso. În cazul 
lucrărilor pe suport electronic (CD / DVD), datele de identificare se menționează pe o etichetă 
atașată suportului respectiv. 

 
3. Fiecare lucrare va fi predată într-un plic A4, sigilat, pe care vor fi menționate datele de 

identificare, după cum urmează : 
 

a. tema lucrării; 
b. limba de elaborare a lucrării; 
c. numele și prenumele elevului; 
d. unitatea de învățământ de proveniență; 
e. clasa. 

 
4. La predarea către comisia de organizare, fiecare lucrare este înregistrată într-un 

registru de evidență specific. 
 

Coordonator evaluare și concursuri școlare, 
Alexandra Negrea  

 
Experți evaluare și concursuri școlare: 

Cătălina Simona Bălașa  
Ion Fărcășanu  
Sorin Gabriel Ilie  
Narciza Florentina Nițu  
Alina Florina Ogrinja  

 

Silvia Păun  
Eliza Marinela Sotirescu  
Ligia Estera Stancu  
Mariana Mirela Stănescu  

 

 


