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Prezentare	generală	

	

Asociaţia „Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză – România” înfiinţată în anul 

1996 este o organizaţie non-guvernamentală, afiliată la organizaţia internaţională „The 

English Speaking Union” (ESU) cu sediul la Londra.  Înfiinţată în anul 1918, ESU l-a avut 

printre primii săi preşedinţi pe lordul Winston Churchill şi este în prezent onorată de 

patronajul Reginei Elisabeta a II- a. Această organizaţie internaţională, cu filiale în peste 

60 de ţări, are ca scop promovarea cooperării şi înţelegerii internaţionale prin 

intermediul limbii engleze. Preşedintele de Onoare al Filialei din România este conform 

tradiţiei Preşedintele ales al ţării.	

 În cadrul activităţilor caracteristice filialelor Uniunii Internaţionale a 

Vorbitorilor de Limbă Engleză (ESU), se înscrie şi organizarea anuală a unui Concurs	

Național	 de	 Discurs	 Public	 în	 Limba	 Engleză	 (CNDPE), la care participă elevi şi 

studenți cu vârste cuprinse între 16 și 20 de ani.  Concursul se desfăşoară în toate ţările 

în care organizația este prezentă, stabilindu-se o temă comună pentru finala națională și 

cea internațională. Finala internațională se desfăşoară la Londra, în luna mai a anului 

respectiv. 	

 Până în prezent, Asociația „Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză – România” a 

participat la douăzeci și trei asemenea finale internaţionale, reuşind să obţină prin 

reprezentanţii săi rezultate foarte bune, respectiv principalele trei premii: (Premiul I în 

anul 1998, Premiul II în anul 1997, Premiul III, de două ori, în anul 2001 şi 2006). 

 La nivel național, ESU Romania organizează Concursul de Discurs Public în 

Limba Engleză și pentru elevii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. 
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Cine	participă?	
	
Concursul se adresează elevilor și studenților cu vârste cuprinse între 12 și 20 de ani. 
Concursul este împărțit pe următoarele grupe de vârstă : 
• 12 – 15 ani – participă la concurs la etapa județeană 
• 16 – 20 ani1 - participă la toate etapele concursului (etapă județeană, regională, 
semifinală și finală națională), câștigătorul având șansa de a concura în finala 
internațională de la Londra.  
 
	
Tema	concursului	
	
Tema de anul acesta a concursului este	“The	best	route	to	change	engages	all	voices”	
pentru ambele categorii de vârstă.  
 
Finala internaționlă a concursului se va desfășura în format digital în perioada 10 – 14 
mai 2021.  
 
Pentru orice intrebări legate de desfașurarea concursului ne puteți contacta la adresa 
florina.niculescu@gmail.com sau office@esu.ro.   
 
Cum	mă	înscriu	în	concurs?	
	
Înscrierea în concurs se va face online pe site-ul www.esu.ro. Participanții la ambele 
categorii de vârstă se înscriu în concurs prin completarea formularului online care se 
găsește pe site-ul www.esu.ro la secțiunea Registration. Înscrierile se pot face doar în 
perioada de înscriere. Nu vor fi acceptate înscrieri în afara perioadei de înscriere. 
 
 
Calendarul	concursului2	
	

 23 noiembrie – 11 decembrie 2020 – înscriere 
 4 – 6 ianuarie 2021 – transmiterea înregistrărilor pentru etapa județeană 
 8 – 20 ianuarie 2021 – evaluarea discursurilor pentru etapa județeană 
 1 – 3 februarie 2021 – transmiterea discursurilor pentru etapa regională 
 5 – 14 februarie 2021 – evaluarea discursurilor pentru etapa regională 
 22 – 24 februarie 2021 – transmiterea inregistrării discursului pentru semifinală 
 29 martie – 2 aprilie 2021 - desfăşurarea finalei naționale* 

 
Având	 în	 vedere	 contextul	 actual	 și	 măsurile	 adoptate	 de	 către	 Parlamentul	
României,	 Comitetul	 Național	 pentru	 Situații	 Speciale	 de	 Urgență	 și	 Ministerul	
Educației	 și	 Cercetării	 pentru	 prevenirea	 și	 combaterea	 efectelor	 pandemiei	 de	
COVID‐19	concursul	de	discurs	public	se	va	desfășura	în	format	digital.	
	
	

                                                            
1 Sunt acceptaţi participanţii care vor împlini 21 de ani cel târziu a doua zi după finalizarea competiţiei 
internaționale. 
2 Pentru municipiul București vă rugăm să consultați secțiunea dedicată. 
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*	 Finala	 națională	 se	 va	 desfășura	 în	 format	 sincron	 prin	 intermediul	 unei	
platforme	tip	Zoom	sau	Google	Meet.		
	
Desfășurarea	concursului		
	
Toți organizatorii etapelor județene și regionale trebuie să încheie un parteneriat de 
colaborarea cu Uniunea Vorbitorilor de Limbă Engleză România în vederea desfășurării 
etapelor menționate.  
 
În vederea încheierii unui parteneriat de colaborare organizatorii locali sunt rugați să 
contacteze ESU- Romania la adresa office@esu.ro. 
 
Concursul se va desfășura doar în condițiile respectării măsurilor adoptate de către 
Parlamentul României, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și 
Ministerul Educației și Cercetării pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. 
	
CATEGORIA	12‐15	ANI	
	
Pentru participanții la categoria de vârstă 12 – 15 ani se va desfășura o etapă județeană. 
La etapa județeană pot participa maxim 20 de elevi din partea unei unități școlare.  
 
În vederea participării la etapa județeană, participanții vor trebui să își filmeze discursul 
și să trimită link-ul de vizualizare (nu transfer) pe adresa de e-mail 
florina.niculescu@gmail.com împreună cu acordul scris al unui părinte/tutore legal în 
vederea publicării materialului video pentru participanții care nu au vârsta de 18 ani 
împlinită la momentul trimiterii filmării și acordul scris în nume propriu pentru cei care 
au peste 18 ani.  
 
Participanții vor elabora un discurs de 3 minute pornind de la tema concursului dar nu 
pot utiliza tema pentru titlu.  
 
Discursurile video vor fi evaluate de către un juriu după cum urmează: 

 Exprimare şi prezentare: 40 de puncte 
 Subiect, raţionament şi argumente: 40 de puncte 
 Structură: 20 de puncte 

 
Nu este permisă utilizarea recuzitei sau a materialelor vizuale sau audio în timpul 
susținerii discursului de către participant.   
 
Membrii juriului vor evalua participanții în conformitate cu grila de evaluare și sistemul 
de notare al vorbitorilor cuprinse în acest manual. În juriu vor fi 3 persoane (sau mai 
multe persoane cu condiția să fie număr impar) cu experiență în evaluarea unui discurs 
public și jurizarea unui astfel de concurs. 
 
Participanții pot solicita feedback de la membrii juriului, dar numai după ce membrii 
juriului anunță punctajul acordat. Decizia juriului este definitivă. 
   
Listele cu participanţii şi rezultatele vor fi publicate pe www.esu.ro.  
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În	condițiile	actuale	ale	pandemiei	Covid	–	19	concursul	se	va	desfășura	în	format	digital.		
 
 
Categoria	16‐20	
	
Pentru categoria de vârstă 16-20 de ani se organizează etapa județeană, regională, 
semifinala națională și finala națională. Câștigătorul finalei naționale participă la finala 
internațională care se desfășoară la Londra în luna mai 2021.  
 
În ceea ce privește municipiul București se va organiza etapa pe municipiu. Pentru mai 
multe detalii despre organizarea concursului în municipiul București vă rugăm să 
consultați secțiunea dedicată. 
 
La etapa județeană pot participa maxim 20 de elevi din partea unei unități școlare. 
 
În urma desfășurării etapei județene participanții care au primit cel puțin 85 de puncte 
vor promova la următoarea etapă, ÎNSĂ	 NUMĂRUL	 CELOR	 CARE	 PROMOVEAZĂ	 LA	
ETAPA	URMĂTOARE	NU	POATE	DEPĂȘI	40%	DIN	NUMĂRUL	PARTICIPANȚILOR	LA	
ETAPĂ.	
	
În urma desfășurării etapei regionale participanții care au primit cel puțin 90 de puncte 
vor promova la etapa următoare,	 ÎNSĂ	 NUMĂRUL	 CELOR	 CARE	 PROMOVEAZĂ	 LA	
ETAPA	URMĂTOARE	NU	POATE	DEPĂȘI	40%	DIN	NUMĂRUL	PARTICIPANȚILOR	LA	
ETAPĂ.	
	
PENTRU	ETAPELE	 JUDEȚENE	 ȘI	REGIONALE	NUMĂRUL	PREMIILOR	POATE	FI	DE	
PÂNĂ	 LA	 50%	 DIN	 TOTALUL	 PARTICIPANŢILOR,	 RESTUL	 DE	 PARTICIPANȚI	
PRIMIND	DIPLOME	DE	PARTICIPARE.		
	
În urma desfășurării semifinalei naționale vor fi selectați cei 10 finaliști.	
 
În vederea participării la etapele de concurs, persoanele înscrise în concurs, vor trebui 
să își filmeze discursul și să trimită link-ul de vizualizare (nu transfer) pe adresa de e-
mail florina.niculescu@gmail.com și office@esu.ro împreună cu acordul scris al unui 
părinte/tutore legal în vederea publicării materialului video pentru participanții care nu 
au vârsta de 18 ani împlinită la momentul trimiterii filmării și acordul scris în nume 
propriu pentru cei care au peste 18 ani.  
 
Discursurile video vor fi evaluate de către un juriu după cum urmează: 

 Exprimare şi prezentare: 40 de puncte 
 Subiect, raţionament şi argumente: 40 de puncte 
 Structură: 20 de puncte 

 
Fiecare participant la categoria 16-20 de ani va prezenta un discurs de 5 minute.  
 
Filmarea	discursului	
	
În vederea filmării discursului nu este necesară utilizarea unei camere HD. Discursul 
poate fi filmat cu telefonul dar recomandăm ca filmarea și sunetul să fie clare. Asigurați-
vă că filmați într-un spațiu în care este liniște și suficientă lumină. Deasemenea 
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recomandăm ca filmarea să se facă stând în picioare (de la brâu în sus) pentru a fi vizibil 
limbajul trupului.  
 
Desfășurarea	concursului	în	București	
 
În București, în cadrul Concursul Național de Discurs Public în Limba Engleză, se va 
organiza o singură etapă pe municipiu doar pentru categoria de vârstă 16-20.  
 
Persoanele înscrise în concurs vor trebui să își filmeze discursul și să-l trimită pe adresa 
de e-mail office@esu.ro (link pentru vizualizare) împreună cu acordul scris al unui 
părinte/tutore legal în vederea publicării materialului video pentru participanții care nu 
au vârsta de 18 ani împlinită la momentul trimiterii filmării și acordul scris în nume 
propriu pentru cei care au peste 18 ani. Participanții sunt rugați să transmită un link 
pentru vizualizarea discursului și nu documentul prin transfer. 
Discursurile video vor fi evaluate de către un juriu după cum urmează: 

 Exprimare şi prezentare: 40 de puncte 
 Subiect, raţionament şi argumente: 40 de puncte 
 Structură: 20 de puncte 

 
Criterii	de	evaluare3	
	
Criteriile de evaluare sunt valabile pentru toate categoriile de vârstă si pentru fiecare 
etapă. Punctajul maxim ce poate fi obținut este de 100 de puncte, evaluarea facându-se 
după următoarele criterii: 
 
1. Exprimare şi prezentare: 40 de puncte 
Vorbitorul trebuie să se folosească de intonația vocii, mișcările corpului şi cuvinte alese 
pentru a atrage şi susţine interesul publicului. Vocabularul acestuia trebuie să fie clar şi 
uşor de înţeles. Vorbitorul  trebuie să fie stăpân pe sine și pe subiectul abordat. 
 
2. Subiect, raţionament şi argumente: 40 de puncte 
Vorbitorul trebuie să prezinte un subiect interesant, relevant și semnificativ. 
Discursul  trebuie să prezinte ideile principale ale vorbitorului într-un mod clar, 
structurat. Vorbitorul trebuie să ia în considerare și alte puncte de vedere decat cele 
proprii lui, dar în final să prezinte publicului o concluzie certă.  
 
3. Structură: 20 de puncte 
Vorbitorul trebuie să poată să ghideze publicul prin subiectul lui, de la o introducere 
care subliniază obiectivele evidente şi importanţa subiectului abordat, la o concluzie 
explicativă pentru public în ceea ce privește scopul întregului discurs.   
 
 
Premii		
	
Pentru categoria de vârstă 12-15, participanții vor primi diplome pentru etapa 
județeană.  
 

                                                            
3 Rugăm participanții cât si organizatorii să consulte ghidul elaborat în limba engleză pentru informații mai 
detaliate (Guidance for Participants and Adjudicators) 
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Pentru categoria de vârstă 16-20 participanții vor primi diplome la etapele județeană, 
regională, semifinală și finală pentru următoarele categorii de premii: 

 Premiul I – 1st prize 
 Premiul II – Runner up 
 Premiul III – Second Runner up 
 Mențiune – Honourable Mention 

 
PENTRU	ETAPELE	 JUDEȚENE	 ȘI	REGIONALE	NUMĂRUL	PREMIILOR	POATE	FI	DE	
PÂNĂ	 LA	 50%	 DIN	 TOTALUL	 PARTICIPANŢILOR,	 RESTUL	 DE	 PARTICIPANȚI	
PRIMIND	DIPLOME	DE	PARTICIPARE.		
 
 
Informare,	comunicare	şi	promovare	
	
Toate	 informațiile	 legate	 de	 etapele	 concursului	 trebuie	 transmise	 de	
organizatorii	 locali	 către	 ESU	 Romania	 în	 vederea	 postării	 acestora	 pe	 site‐ul	
www.esu.ro	
	
Organizatorii locali vor contacta ESU Romania pentru primirea diplomelor de concurs și 
certificatelor pentru organizatori înainte de fiecare etapă.  
 
Organizatorii au obligația să transmită electronic tabelele de jurizare la adresa 
office@esu.ro după fiecare etapă cu menționarea etapei, modului de desfășurare, 
numele participanților, titlul discursului, punctajele pe care aceștia le-au obținut, 
câștigătorii,  numele profesorilor îndrumători și a membrilor comisiei de jurizarea.  
Rezultatele trimise de către organizatori vor fi postate pe www.esu.ro.  
 
	
Date	de	contact:	
Florina	 Jasmine	 Niculescu	 –	 Coordonator	 naţional	 al	 CNDPE		
florina.niculescu@gmail.com	(informații	generale,	diplome,	adeverințe)	
	
Ela	Nicolae	–	Președinte	ESU‐Romania		
office@esu.ro	–	date	de	desfășurare	ale	etapelor	și	rezultate	


