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C TRE:  
TOATE UNIT ŢILE DE ÎNV Ţ MÂNT LICEAL DIN JUDEŢUL GALAŢI 
 
ÎN ATENŢIA: Doamnei / Domnului Director  

Coordonatorului pentru proiecte i programe educative colare i extra colare 

Responsabilului cu proiecte europene 

Cadrelor didactice interesate de activitatea de dezbateri 
 

 

INSTRUC IUNI 
Pentru completarea i depunerea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE la etapa jude ean  a 

OLIMPIADEI NA IONALE DE ARGUMENTARE, DEZBATERE I GÂNDIRE CRITIC  ”TINERII DEZBAT” 

 

1. Înscrierea pentru etapa jude ean  a Olimpiadei na ionale Tinerii Dezbat se face în perioada 
22.02 – 02.03.2018, prin transmiterea, pe email i la ISJ, a formularului de înscriere. 

2. În conformitate cu prevederile Regulamentului, o unitate colar  poate inscrie o echip  la 
sec iunea AVANSA I numai dac  înscrie echip  la sec iunea ÎNCEP TORI. 

3. Liceele care doresc s  înscrie echipe la ambele sec iuni vor completa câte un formular separat 
pentru fiecare sec iune. 

4. Formularul se completează integral folosind font Times New Roman12 i diacritice. 

5. Marcarea opțiunilor (acolo unde este cazul) se face prin marcarea cu BOLD a op iunii alese și 
colorarea cu negru a casetei de op iune         (de ex. ÎNCEPĂTORI      ). 

6. Se completează toate rubricile formularului. Nu vor fi validate formulare incomplete! 

7. După completare, formularul se tipărește și se semneaz  i tampileaz  de c tre director, care își  
asumă astfel integral conținutului acestuia. 

8. Formularele de înscriere vor fi trimise pe email, în format WORD (editabil), pe adresa 

tavip@gmx.net, pân  pe data de 02.03.2018, ora 10.00. 

9. Formularele de înscriere, cu toate rubricile completate, în format letric, semnate i tampilate, 
vor fi transmise i înregistrate la ISJ Gala i, pân  pe data de 02.03.2018, ora 10.00. 

10. Liceele care înscriu echipe la ambele secțiuni vor transmite cele 2 formulare împreun . 

Formularele incomplete, neconforme sau prezentate la ISJ dup  ora 10.00 în ziua de 02.03.2018  

NU VOR FI VALIDATE I UNITATEA COLAR  RESPECTIV  NU VA FI ÎNSCRIS  ÎN CONCURS. 

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale,  
Prof. Octavian PATRAŞCU 
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