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               Aprobat,  

        Prof. Ana-Cristiana Botan 

        Inspector Școlar General 

 

Către toate unităţile de învăţământ din judeţul Vaslui 

În atenţia:  doamnei/domnului director 

                    responsabilului cu proiecte europene 

                    profesorilor de limbi moderne, istorie, alte cadre didactice  

Referitor la: A XII-a ediție a concursurilor Euro Quiz și Lider European în România, 2022  

Prin prezenta, vă informăm că Reprezentanța Comisiei Europene în România și 

Ministerul Educației lansează, în cadrul inițiativei Campaniile educaționale pe teme legate de 

UE, organizează cea de-a XII-a ediție a Concursului „Lider european” și a Competiției 

„EuroQuiz”.  

 Campaniile educaționale pe teme legate de UE au drept scop comunicarea politicilor 

europene și a subiectelor de interes pentru copii și tineri, încurajându-i pe elevi să devină cetățeni 

europeni activi, să se implice în activități de voluntariat și în proiecte europene de schimburi 

interculturale. Campaniile educaționale le prezintă tinerilor Uniunea Europeană dintr-o 

perspectivă concretă, apropiată vârstei lor. 

Inițiativa Campaniile educaționale pe teme legate de UE este gândită ca un exercițiu pe 

mai mulți ani și urmărește derularea de activități cu dimensiune europeană prin care elevii sunt 

încurajați să se informeze despre Uniunea Europeană, despre istoria și politicile acesteia, despre 

evoluțiile din domeniul afacerilor europene.  

Prima campanie, concursul „Lider european”, se adresează elevilor de liceu din întreaga 

țară și are scopul de a contribui la dezvoltarea la elevi a abilităților de lider pentru a le face utile 

în contextul activităților care vizează promovarea instituțiilor europene, a culturii și a valorilor 

comune spațiului european. Pentru ediția din acest an școlar, data limită pentru înscrierea 

echipelor în concurs este 16 octombrie 2022.  

Cea de-a doua campanie, transformată din acest an în Concurs național „EuroQuiz”, se 

adresează elevilor de gimnaziu din toate școlile din România, se desfășoară on-line în perioada 

aprilie-mai a fiecărui an școlar și are ca scop îmbunătățirea și consolidarea cunoștințelor despre 

Uniunea Europeană, dezvoltând, în același timp, abilitățile de lucru în echipă, gândirea critică și 

cetățenia europeană activă.  

În vederea unei mai bune informări asupra acestor campanii, în perioada premergătoare 

înscrierii în competiție a echipelor din școli Comisia Europeană în România și Ministerul 

Educației organizează sesiuni de informare și pregătire online a elevilor care vor participa 

la cele două competiții. Pentru „Lider European”, întâlnirile online sunt programate pe 
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județe, alfabetic, pentru zilele de 6 octombrie 2022 (județele A – D și municipiul București) 

și 7 octombrie 2022 (județele G – V). 

Ne bazăm, în continuare, pe implicarea dumneavoastră şi vă rugăm să informați elevii și 

cadrele didactice interesate, în vederea participării atât la întâlnirile online cât și la cele două 

competiții din cadrul Inițiativei Campaniile educaționale pe teme legate de UE, în anul școlar 

2022-2023. 

 

Pe pagina de website a RCE a fost actualizată cu informații la zi pentru Lider European 2022:   

https://romania.representation.ec.europa.eu/lider-european_ro  

Accesând link-ul de mai sus, veti găsi detaliile despre concurs, calendar, ghid și regulament. 

Pentru că intâlnirea online cu elevii de liceu din județul Vaslui este programată pentru  7 

octombrie, vă rog să comunicați celor interesați și să-i invitați să se înscrie. După ce s-au înscris, 

îi rugăm să compleze informațiile despre participanți.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12p_wQsZe0AT9ndzmTdnKzkun5e12PzG88kcxzsmWP

rs/edit?usp=sharing  

 

 

 

Prof. Loredana Maria Păun, 

Inspector şcolar pentru proiecte educaționale 
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