
ATENŢIE! Revista „a”MIC” ÎŢI PROPUNE UN NOU CONCURS! 
 

Dacă vrei să devii mai erudit şi să afli mai multe despre UE, atunci participă la  
Concursul „CUNOAŞTE EUROPA!” 

 
Concursul va avea trei etape şi se va desfăşura pe tot parcursul anului 2015. 
Căutând răspunsuri la întrebările concursului, vei avea ocazia să afli momente interesante din istoria şi 
activitatea Uniunii Europene, să călătoreşti prin cele mai impresionante locuri ale bătrânului continent. 
Dacă ai avut norocul să vizitezi anumite ţări din Uniunea Europeană, vei putea scrie şi impresiile tale despre 
cele văzute acolo, iar dacă deocamdată nu ai fost, ne vei spune unde visezi să ajungi şi de ce anume. 
 
Prima etapă se va desfăşura în intervalul februarie-aprilie. 
Etapa a doua va cuprinde lunile mai – august. 
Etapa a treia va începe în luna septembrie şi se va încheia în noiembrie. 
 
Totalurile concursului vor fi publicate în numărul din decembrie al revistei „a”MIC”. 
 
Pentru învingători vor fi instituite următoarele premii: 

 Un premiu I în valoare de 1000 lei 

 Două premii II în valoare de 800 lei 

 Trei premii III în valoare de 600 lei. 
De asemenea, 10 participanţi la concurs, ale căror răspunsuri s-au evidenţiat prin erudiţie, inspiraţie şi 
ingeniozitate, vor fi menţionaţi cu câte un abonament anual la revista „a”MIC”. 
 
Pentru a acumula un număr cât mai mare de puncte şi a intra în rândul finaliştilor, trebuie să participi la 
toate cele trei etape ale concursului.  
 
Condiţiile Concursului „Cunoaşte Europa” pot fi găsite la bibliotecile raionale şi orăşeneşti pentru copii, 
precum şi la filialele acestora. Tot la aceste biblioteci poţi găsi şi literatura necesară pentru a-ţi formula 
răspunsurile la întrebări. În acest sens îţi poate servi drept ajutor şi colecţia revistei „a”MIC”. 
 
ETAPA I 
1. CÂND ŞI CUM A APĂRUT UNIUNEA EUROPEANĂ? (descrie istoria formării) 
2. CÂTE STATE FAC ACTUALMENTE PARTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ? (enumeră-le). 
3. CARE SUNT ŞI UNDE SE AFLĂ ORGANELE DE CONDUCERE ALE UNIUNII EUROPENE? (descrie 
succint atribuţiile fiecăruia). 
4. ÎN CE RELAŢII SE AFLĂ REPUBLICA MOLDOVA CU UNIUNEA EUROPEANĂ? CARE SUNT 
PERSPECTIVELE? 
 
Vom încuraja răspunsurile concrete, fără abateri de la temă, scrise într-un limbaj elegant şi corect din punct 
de vedere gramatical. 
 
Aşteptăm răspunsurile tale pe adresa redacţiei: Chişinău, str. Petru Rareş, 49. 
Le poţi, de asemenea, expedia şi prin poşta electronică: revista.amic@mail.ru 
Termenul limită: 30 aprilie 2015.  
Succese! 
 
 
 
 

 


