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ÎNATENŢ/A 
INSPECTORULUI ŞCOLAR GENERAL 1l� CI.. 

Stimate domnuleldoamnt!J Inspector General, 
04, 2 tJt)� 2 q '/ 

Concursul de eseuri "Cum vă imaginati cetăţeanul european al viitorului", 
(/ V-1 reprezintă un concurs realizat sub egida Campaniei Consiliului Europei .. Europa este 

� mai mult decăt credetilEurope is more than you think", in cadrul căreia se 
. sarbatoresc cei 60 de ani de activitate al instituţiei de la Strasbourg. 

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti (BICE) şi Ministerul 
Educaţiei, Cercetării si Inovarii (MECI) invită eleviiltinerii, cu cu vârste intre 10 - 18 ani 
impliniţi până la data de 1 septembrie 2009, viitori cetăţeni europeni, să participe 
individual la acest concurs. 

Concursul beneficiazt!J de un regulament, pe care il anext!Jm la prezenta, pe care 
vă solicităm să il transmiteţi, in termen de cel mult 5 zile de la primirea prezentei. tuturor 
unităţilor şcolare gimnaziale, liceale şi şcolilor de arte şi meserii din subordine. 

in vederea incurajării participării elevilor şi a unei bune desfăşurări a etapelor 
concursului, vă rugăm să desemnaţi in calitate de coordonatori, inspectorul de 
specialitate pentru ştiinţe socio-umane şi inspectorul pentru consiliere şi activităţi 
extraşcolare din cadrul ISJIISMB. 

Spert!Jm ca prin operativitatea mt!Jsurilor luate de ISJIISMB şi prin informarea 
unităţilor şcolare, În legt!Jtură cu acest concurs, st!J contribuim Împreunt!J la o mai 
eficientă educaţie a elevilor În spiritul valorilor europene comune. 

Cu speranţa unei bune colaborări, 

Mariana Niţe�a 

Director, 
Biroul de Inform re 

al Consiliului EuropeI la Bucureşti 

L ilia�alfeol..�a .8 
. 

D. �LJ.W Iret'tor genera , 
Direcţia Generală 

Educaţie Timpurie, Şcoli, 

Performanţă şi Programe 

Eugen Stoica 
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CONCURS DE ESEURI 

"Cum va imaginati cetateanul european al viitorului?" 

aprilie - mai 2009 
Prezentare şi regulament CORCU rs 

• In",italie de participare: 
Biroul de Informare al Consiliului Europei la 
Bucuresti (BICE) şi Ministerul Educa1iei, CercetArii 
si lnovarii (MECI) invită elevii/tinerii, viitori cetăţeni 
europeni, să participe, la Concursul de eseuri "Cum 
vi imaginati cetăţeanul european al viitorului", 
concurs realizat sub egida Campaniei Consiliului 
Europei .,Europa este mai mult decât 
credeti/Europe is more than you think", În cadrul 
careia se sarbatoresc cei 60 de an; de activitate ai 
instituţiei de la Strasbourg. 
Partener media al concursului: Tribuna 
Învătimântului. 

PREZENTAREA CONCURSULUI DE ESEURI 
"Cum vă imaginati cetăţeanul european În viitor?" 

• În ce constă concursul: 
Concursul constă in realizarea unui eseu, În care să vă 
imaginaţi statutul de cetăţean european in viitor. 
Fără a vă limita creativitatea, În vederea infonnării 
voastre, În anexă, vă prezentam Preambulul 
Recomtmdarii nr. 128 (2003) a Congresului 
Autoritatilor Locale .fi Regionale al Consiliului 
Europei, referitoare la Carta europeana revizuitd a 
participarii tineri/or la viata regionala fi locala. 
Alături de acesta vă punem la dispoziţie şi o prezentare 
sintetică aobiectivelor şi a istoriei Consiliului Europei. 

• Cine poate participa: 
La concurs pot participa elevii din învăţământul 
preuniversitar, copii/tineri cu vârste intre 10 - 18 ani 
implini\Î până la data de 1 septembrie 2009. 

• Graficul concursului şi criterii de redactare, 
evaluare şi selec1ie: 

Criterii de redactare şi datele de identificare ale 
participantilor: 
• Eseurile in limba romana nu vor depasi 1000 de 

cuvinte şi vor fi prezentate În format electronic şi 
pe hartie format A4. 

• Fiecare participant trebuie sa confinne in scris că 
eseul este numai creaţia lui. 

Elevii şi tinerii participanti vor preciza următoarele 
date de identificare: numele şi prenumele, vârsta, 
clasa, unitatea şcolară, adresa unităţii şcolare si 
numarul de telefon al acesteia, localitatea si 
judeţul. 

Grllficul concursului şi criterii de evaluare şi seleC/ie: 
• Etapa la nivelul şcolii: 

Fiecare unitate şcolară va selecţiona cele mai bune 2 
eseuri În perioada 1-15 mai 2009, În cadrul unei 
comisii formati dintr-un profesor de ştiinte sodo
umane şi consilierul educativ. 
• Criteriile de evaluare ale eseului sunt: 

coerenta şi pertinenta argumentArii (40 puncte); 
originalitate şi creativitate (40 puncte); 

expresivitatea şi corectitudinea limbajului utilizat 
(10 puncte); 

respectarea cerinţelor formale (de structuri) În 
redactarea eseului (10 puncte) 

• Etapa nationali: 
Eseurile selec1ionate la nivelul unităţii .şcolare vor ti 
trimise Biroului de Informare al Consiliului Europei 
la Bucuresti prin poştă: str. Alexandru Doniei or. 6. 
sect. 1, 020478, Bucureşti, şi prin e-mail: 
mihaela.tirigan@coe.ro, pând la data de 18 mai 
2009, data de transmitere a e-mailului şi de expedire 
prin poştă. 

La nivelul Biroului de Informare al Consiliului 
Europei la Bucuresti se va realiza, În perioada 25 
mai-lO iunie 2009, seJeclia finală, În cadrul unei 
comisii formate din reprezentan,i ai Biroului de 
Informare al Consiliului Europei la Bucure.fli fi ai 
Ministerului Educatiei, Cercetlirii şi JnovăriL 
Câştigătorii vor fi fost anunţa,i În perioda 10-15 iunie, 
pe site-ul Biroului de Informare al Consiliului Europei 
la Bucureşti: www,coe,ro la sec,iunea Proiecte 
prioritare. 

• Premii 
Creatori i celor mai bune 20 de eseuri vor primi, prin 
poşta, un tricou şi o şapcă cu logo-ul Consiliului 
Europei, impreună cu o diplomă naţională de 
participare. Eseul naţional caştigiitor, în versiunea 
originală electronică. va fi transmis Direcţiei de 
Protocol a Consiliului Europei pănă la dala de I 
septembrie 2009 şi va fi inSOlit de traducerea acestuia 
infranceză sau engleză realizară de unitatea şcolară de 
unde provine câştigă/orul. Caştigătorului nalional i ,�e 
va decerna O diplomă in cadrul evenimentului de 
s6rbatorire a 60 de ani de activitate care va avea loc la 
Consiliului Europei, la StrtUbourg În data de I 
octombrie 2009. 

• Cedarea dreturilor de autor 
Castigatorul national va autoriza Consiliul Europei sa 
reproduca În intregime sau partial eseul sau traducerea 
acestuia. 
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ANEXA 

PREZENTAREA CONSILIULUI EUROPEI 

Consiliul Europei a fost creat la S mai 1949 pentru a construi o Europa unita si democratica. 
Obiectivul lui principal: apararea si promovarea drepturilor omului. 

Consiliul Europei (47 de state membre, sediul la Strasbourg) reprezinta o organizatie internationala 
diferita fata de Uniunea Europeana (27 state membre, sediul la Bruxelles). 

Cea mai importanta realizare a Consiliului Europei este Conventia europeana a drepturilor omului, 
careia ii este asociat un organism de control: Curtea Europeana a Drepturilor Omului. 

Istoria lui poate fi impartita in: 
Perioada occidentala (1949�1989): incepe cu 10 state membre si se sfarseste cu 27 si cuprinde perioada 
de dupa cel de-al 2-lea Razboi Mondial cat si eforturile de reconciliere intre state; 
Perioada pan-europeana (1990 - 2009): extinderea spre est a Consiliului. In prezent 47 de state au 
devenit membre ale institutiei de la Strasbourg, iar activitatea lui s-a transformat profund. Valorile 
Consiliului Europei sunt transferate europenilor prin campaniile desfasurate la nivel local: lupta 
impotriva traficului de fiinte umane, a violentei aplicate femeilor, a pedepsei corporaJe aplicate copiilor 
şi lupta impotriva discriminarii. 

• •• 

PREAMBULUL RECOMANDARII NR. 128 (2003) A CONGRESULUI AUTORITATILOR 
LOCALE SI REGIONALE AL CONSILIULUI EUROPEI, REfERITOARE LA CARTA 

EUROPEANA REVIZUITĂ A PARTICIPARII TINERILOR LA VIATA REGIONALA ŞI 
LOCALĂ 

"Participarea activă a tinerilor la deciziile şi acţiunile locale şi regionale este esen/ială dacă 
dorim sa construim societăţi mai democratice, mai solidare şi mai prospere. Participarea la viaţa 
democratică a oricărei comunităţi nu inseamnă numai a vota şi a te prezenta la alegeri, deşi acestea sunt 
elemente importante. A participa şi a fi un cetă(ean activ inseamnă a avea dreptul, mijloacele, locul, 
posibilitatea şi, dacă e necesar, sprijinul pentru a participa la decizii, a le influenţa şi a se angaja in 
acţiuni şi activită(i pentru a contribui la construcţia unei societăţi mai bune. 

Colectivită(ile locale şi regionale, autorităţile cele mai apropiate de tineri, au un rol important in 
promovarea participării tinerilor. Efe pot veghea ca tinerii să fie nu numai bine informali asupra 
democraţiei şi civismului, ci să aibă şi posibilitatea de a le practica. Totodată, participarea tinerilor nu 
urmăreşte numai formarea unor cetateni activi sau de a construi o democraţie În viilor. Pentru ca 
participarea să aibă un sens este indispensabil ca tinerii să poată influenţa deciziile .şi actiunile de acum şi 
nu numai intr-un stadiu ulterior al vieţii. 

Sus(inând şi incurajând participarea tinerilor. autorittililor locale şi regionale contribuie la integrarea 
lor socială ajutându-i să facă faţd atat dificultăţilor şi presiuni/ar vârstei lor cât şi provocări/ar unei 
societăţi moderne in care anonimatul şi individualismul deseori sunt predominante. Totodală, pentru ca 
participarea tineri/or la viaţa locală şi regională să fie un succes durabil şi semnificativ nu este suficientă 
numai dezvoltarea sau restructurarea sistemelor politice ,sau administrative. Orice politică sau acţiune de 
promovare a participării tineri/or trebuie să se realizeze ÎnIr-un mediu cultural care să o respecte şi să ţină 
cont de diversitatea nevoilor. aspiraţiiLor şi situaţiilor lor. Ele trebuie să conţină şi O dimensiune de 
divertisment şi plăcere ". 
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Information Office of the Council of Europe In Bucharest 

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucureşti 
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Dnei. LIliana PREOTEASA 

Director General 

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii 

Fax: 021. 3'3. 5547 

Stimata doamna Preoteasa, 

Bucuresti, 6 aprilie 2009 

Apreciind in mod deosebit colaborarile eficiente pe care am le-am avut anii trecuti cu 
Ministerul Educatiei in cadrul Campaniilor Consiliului Europei: 
- "Mainile tale ar trebui sa protejeze, nu sa pedepseasca" (2008), campanie de sensibilizare 

pentru oprirea pedepsei corporale a copiilor; 

- "Toti Egali-Toti Diferiti" (2007), campanie de tineret pentru diversitate, drepturile omului 
si participare; 

imi face o deosebita placere sa va contactez si anul acesta pentru a continua seria valorilor 

europene transmise in colaborare cu Ministerul elevilor si tinerilor, de data aceasta in 
cadrul campaniei europene "Europe is more than you think" care isi propune aniversarea a 

60 de ani de activitate ai institutiei pan-europene de la Strasbourg. 

In acest sens, va invitam ca in cadrul acestei campanii a Consiliul Europei sa organizam o 
competitie de eseuri pentru copiii intre 10-18 ani cu tema: 

"Cum va imaginati cetateanul european al viitorului". 

Toate statele membre participante la concurs vor desemna un castigator care va avea 

onoarea de a primi diploma de participare la Strasbourg in cadrul evenimentului de 
aniversare al Consiliului Europei (1 octombrie 2009). Liniile directoare ale concursului sunt 

anexate prezentei. 

Mutumindu-va anticipat pentru viitoarea colaborare, va rog sa primiti, stimata doamna 

Preoteasa, expresia celor mai alese sentimente, 

Cu deosebita stima, 

Mariana NITELEA 

Director 

6, Alexandru Doniei Street - Sector 2 - Bucharest 020478 ROMANIA 
Phone: 4021. 2116810 - Fax: 4021. 211 99 97 

E-mail: info.office@coe ro - INTERNET: http://www.coe.ro 
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