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Liceenii au propus 500 de proiecte de promovare a valorilor europene
Delegaţia Comisiei Europene în România anunţă închiderea “bursei de idei” pe tema “valori
româneşti, valori europene” şi finalizarea evaluării regionale a proiectelor înscrise. La ediţia a
doua a concursului “Europa la liceu” au participat aproape 2500 de elevi de liceu din 39 de
judeţe. În total, s-au înscris în concurs 511 proiecte.
La fel cum s-a întâmplat şi anul trecut, bucureştenii au fost cei mai activi, cu 65 de proiecte, urmaţi de
colegii din Hunedoara (34 proiecte), Iaşi (33), Timiş şi Dolj (câte 32 de înscrieri).
Ediţia din acest an a lansat elevilor de liceu o nouă provocare dată de tema concursului – “valori
româneşti, valori europene”. Aproximativ 10.000 de liceeni din toate regiunile ţării au participat la
sesiunile de pregătire din licee derulate de organizaţiile partenere în proiect. De asemenea, în perioada
30 ianuarie - 30 aprilie 2005, site-ul concursului www.europa-la-liceu.ro a înregistrat peste 17.000
vizite.
O altă noutate a concursului „Europa la liceu” din acest an o reprezintă sistemul de calificare pentru
finala naţională. Astfel, proiectele au trecut printr-o selecţie preliminară, realizată de opt jurii regionale
(Vest, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-Est, Centru, Nord-Vest, Bucureşti). Locurile
atribuite fiecărei regiuni pentru finală au fost distribuite în funcţie de numărul proiectelor înscrise. Astfel,
Regiunea Vest, cu 98 de proiecte, şi Regiunea Centru, cu 80 de proiecte, şi-au asigurat câte 5 locuri. În
continuare, Regiunile Sud Muntenia, Sud-Est, Nord-Vest şi Bucureştiul vor fi reprezentate în finală de
câte 4 proiecte, iar Regiunile Nord-Est şi Sud-Vest Oltenia vor avea câte 3 proiecte.
Proiectele finaliste intră acum în ultima etapă a concursului, aceea de evaluare de către cei trei membri
ai juriului la nivel naţional – Jonathan Scheele, Andi Moisescu şi Cătălina Ionescu (Jojo). Toate
echipele finaliste vor fi invitate la Bucureşti pe data de 15 mai, când va fi organizată festivitatea de
premiere.

Anexă: lista proiectelor finaliste

Mai multe detalii:
Daniela Rosca, coordonator campanii speciale, Delegaţia Comisiei Europene în România, tel: 021 203 54 67,
email: daniela.rosca@cec.eu.int
Octavian Hera, coordonator proiect, DC Communication, telefon: 021 312 3835; email: info@europa-la-liceu.ro

Delegaţia Comisiei Europene este reprezentanţa diplomatică a Comisiei Europene în România. Misiunea Delegaţiei este să
mobilizeze voinţa politică, expertiza şi resursele financiare ale Uniunii Europene pentru a sprijini aderarea României în anul
2007. Delegaţia cooperează cu Guvernul României şi cu societatea civilă, atât la nivel central cât şi local.

ANEXA
Lista proiectelor finaliste la concursul „Europa la liceu” – editia 2005

Titlul proiectului

Echipa

Localitate

Culturi diverse, aspiratii comune

Start!

Alba-Iulia

Rezervatiile naturale- valori românesti / valori
europene

ATITUDINI

Bistrita

EuroTaxi PARADE (Pace, Acceptare, Respectare,
Asigurare, Dreptate, Egalitate)

EuroTaximetristii

Bistrita

“Azi roman, maine… si european”

«European dreams»

Zalau

Euro-Scouts

just4play

Zalau

Centrul Pentru Promovarea Artei Contemporane

EliberArt

Constanta

BE yourself... BE in Europe

TOTI pentru U.E... U.E
pentru TOTI

Galati

"O lume pierduta,o lume regasita"

"Phoenix Birds"

Adjud

EUROPENI din toate tarile, uniti-va!

The_UnderTakers

Tulcea

"Cu trasura prin Europa"

Ethno Grup

Iasi

Balon romanesc in aer european

Zburatorii

Iasi

Toleranta, armonie in diversitate

Charisma

Iasi

A.I.(Afirmare-Informare)

Za Oompa Loompaz

Craiova

Oltenii "fura" valori europene

EU.RO.M"A"N

Craiova

Libertatea

Scorpionii Rosii

Craiova

Propaganda pentru parerea mea

Propagandishtii

Resita

„ Noi nu strivim corola de minuni a Europei”

Defensiva culturala

Arad

Take a Walk

By-bike

Timisoara

Green Peace

Forest savers

Lupeni

O capodopera pe malul Cernei

Hercules

BaileHerculane

Face2Face

Together

Pucioasa

Discordia

Naturalia non turbia est!

Targoviste

Nu-mi intoarce spatele!

P.O.W.E.R.

Ploiesti

EUtopia

Cavalerii Mesei Rotunde

Ploiesti

Depasind baremurile timpului

Mecanici timpului

Intorsura
Buzaului

Valori spirituale izvodite dintr-o Romanie ancestrala

Star project

Toplita

"Sarmalute cu vin de Bordeaux", piesa in trei acte

al treilea ochi

Medias

Cel mai european oras din Romania

EuRoAxia

Predeal

Become One!

Euro-Performance

Bucuresti

The Core

Morometii

Bucuresti

Tineri pentru EuROpa

EuRO Civicus

Bucuresti

B.L.U.E.

B.L.U.E.

Bucuresti

