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Prezentare generală

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

Național de Discurs Public în Limba Engleză și pentru

elevii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, aceștia

participând până la nivel județean în concurs. 

Ediția 2022 – 2023 a Concursului Național de Discurs

Public în Limba Engleză este organizată în parteneriat

cu Liceul Teoretic Internațional de Informatică

București. 

 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 Casei Regale a Marii Britanii.

Această organizaţie internaţională, cu filiale

în peste 60 de ţări, are ca scop promovarea

cooperării şi înţelegerii internaţionale prin

intermediul limbii engleze. 

Concursul Național de Discurs Public în Limba
Engleză este cel mai vechi și prestigios concurs

de acest fel organizat în România.



Cine participă

pn

pn

12 – 15 ani – participă la concurs până la etapa județeană
16 – 20 ani* - participă la toate etapele concursului, câștigătorul având
șansa de a concura în finala internațională de la Londra. 

Concursul se adresează elevilor și studenților cu vârste cuprinse între 12 și 20
de ani. Concursul este împărțit pe următoarele grupe de vârstă :

*Sunt acceptaţi participanţii care vor împlini 21 de ani cel târziu a doua zi
după finalizarea competiţiei internaționale.

 

Tema concursului

Relations between nations are too important to be left to
governments alone - pentru categoria 16-20
I can't go back to yesterday because I was a different person
then (Lewis Carroll) - pentru categoria 12 -15

Temele de anul acesta ale concursului sunt:

Finala internațională a concursului se va desfășura la Londra in
perioada 8-12 mai 2023. Pentru mai multe detalii legate de finala
internațională puteți accesa: http://www.esu.org

Pentru orice intrebări legate de desfășurarea concursului ne puteți
contacta la adresa office@esu.ro

http://www.esu.org/


Calendarul concursului

Înscrierea în concurs se va face online pe site-ul www.esu.ro

Participanții la ambele categorii de vârstă se înscriu înconcurs prin completarea

formularului online care se găsește pe site-ul www.esu.ro

Nu vor fi acceptate înscrieri în afara perioadei de înscriere.

Cum mă înscriu? 

14 noiembrie – 9 decembrie 2022 - înscrieri

9 ianuarie – 27 ianuarie 2023 - desfășurarea fazelor județene

6 – 24 februarie 2023 - desfășurarea fazelor regionale 

11 februarie 2023 – desfășurarea etapei municipale București

25 martie 2023– desfăşurarea semifinalei naționale la București

26 martie 2023 - desfăşurarea finalei naţionale la Bucureşti

8 – 12 mai 2023 - desfășurarea finalei internaționale de la Londra 

Datele de desfășurarea ale etapelor județene și regionale vor fi hotărâte de

către organizatorii locali în functie de graficul de activități și disponibilitatea

instituției organizatoare. 



Desfășurarea concursului 12 -15 

Pentru participanții la categoria de vârstă 12 – 15 ani se va organiza o etapă județeană respectiv o etapă

municpală în cazul municipiului București.  La etapa județeană pot participa maxim 6 de elevi din partea unei

unități școlare. În cazul în care se înscriu mai mult de 6 elevi atunci se va organiza o etapă pe școală în

vederea selectării celor 6  elevi care vor participa la etapa județeană. 

Pentru municipiul București doar 3 elevi per instituție de învățământ pot participa la etapa municipală. În

București etapa municipală se va desfășura în data de 11 februarie 2023 la Liceul Teoretic Internațional de

Informatică București. 

Ordinea participanților în concurs este aleatorie și este hotărâtă de către organizatorii locali. Pentru fiecare

etapă, organizatorii vor numi o persoană care să îndeplinească funcția de "time-keeper", care se va ocupa de

cronometrarea discursurilor. Deasemenea va fi numită o persoană care să anunțe vorbitorii și titlul discursului

("chairperson"). În funcție de disponibilitate membrii juriului pot îndeplini aceaste funcții.

Elevii din categoria de vârstă 12-15 vor susține un discurs de 3 minute. "Time-keeper"-ul va da un semnal

sonor la 2 minute și 30 de secunde (pentru a indica faptul că mai sunt 30 secunde), la 3 minute (pentru a

indica faptul că timpul participantului s-a scurs), si la 3 minute și treizeci de secunde (moment în care

participantul trebuie să încheie discursul imediat). Participanții care vorbesc mai puțin de 2 minute și 30 de

secunde sau mai mult de 3 minute și treizeci de secunde pot fi sancționați de către membrii juriului. După

terminarea ultimului discurs din concurs "time-keeper"-ul va oferi juriului o listă cu durata tuturor discursurilor.

După încheierea fiecărui discurs urmează întrebări din partea publicului și/sau a juriului. Juriul este obligat să

pună întrebări în cazul în care nu sunt întrebări din partea publicului. Concurentul trebuie să răspundă succint

fără a relua pasaje din discurs. Persoanele din public care au o legătură cu unul dintre participanți (de

exemplu, un membru al familiei sau profesor îndrumător), NU pot pune întrebări participantului respectiv.

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 câştigătorii după fiecare etapă a concursului vor fi publicate pe www.esu.ro. 

http://www.esu.ro/


Desfășurarea concursului 16 - 20 

iPentru 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. 

În București etapa municipală se va desfășura în data de 11 februarie 2023 la Liceul Teoretic Internațional de

Informatică București. Pentru municipiul București doar 3 elevi per instituție de învățământ pot participa la etapa

municipală. În urma desfășurării etapei municipale vor fi selectați elevii care vor participa la semifinala națională. 

În urma desfășurării etapei județene participanții care au primit cel puțin 80 de puncte vor promova la următoarea

etapă, ÎNSĂ NUMĂRUL CELOR CARE TREC LA ETAPA URMĂTOARE NU POATE DEPĂȘI 50% DIN NUMĂRUL

PARTICIPANȚILOR LA ETAPĂ.

În urma defășurării etapei regionale participanții care au primit cel puțin 85 de puncte vor promova la următoarea

etapă, ÎNSĂ NUMĂRUL CELOR CARE TREC LA ETAPA URMĂTOARE NU POATE DEPĂȘI 50% DIN NUMĂRUL

PARTICIPANȚILOR LA ETAPĂ.

Organizatorii care nu respectă regulamentul în privința acordării premiilor și numărului de elevi care pot promova la

etapa următoare vor fi descalificați iar elevii nu vor putea participa la următoare etapă de concurs.

În urma desfășurării semifinalei naționale vor fi aleși cei 10 elevi care vor participa la finala națională.

Ordinea participanților în concurs este aleatorie și este hotărâtă de către organizatori. 

Fiecare participant la categoria 16-20 de ani va prezenta un discurs de 5 minute. Timekeeper-ul va da un semnal

sonor la 4 minute și 30 de secunde (pentru a indica faptul că mai sunt 30 secunde), la 5 minute (pentru a indica

faptul că timpul participantului s-a scurs), si la 5 minute și 30 de secunde (moment în care participantul trebuie să

încheie discursul imediat). Participanții care vorbesc mai puțin de 4 minute și 30 de secunde sau mai mult de 5

minute și 30 de secunde pot fi sancționați de către membrii juriului. După terminarea ultimului discurs din concurs

timekeeper-ul va oferi juriului o listă cu durata tuturor discursurilor.

După încheierea fiecărui discurs urmează 3 – 4 minute de întrebări din partea publicului și/sau a juriului. Juriul este

obligat să pună întrebări în cazul în care nu sunt întrebări din partea publicului. Concurentul trebuie să răspundă

succint fără a relua pasaje din discurs. Persoanele din public care au o legătură cu unul dintre participanți (de

exemplu, un membru al familiei sau profesor îndrumător), nu pot pune întrebări participantului respectiv.



Evaluarea concursului

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: 35 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: 35 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: 15 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.  

4.Răspunsurile date la întrebări: 15 puncte
Vorbitorul trebuie să răspundă la întrebări în modul cel mai util publicului sau juriului, în
loc să încerce să le evite. De asemenea el trebuie să răspundă în mod succint, şi va fi
recompensat pentru introducerea de argumente noi şi relevante în răspunsurile lui, în
cazul în care acestea sunt corespunzătoare. Vorbitorul nu are voie să roage un prieten
din public să îi adreseza o întrebare „plantată” al cărui raspuns il are deja pregătit.



Premii

Pentru categoria de vârstă 12-15, participanții vor primi
diplome pentru etapa județeană și etapa municipală în
București. 

Pentru categoria de vârstă 16-20 participanții vor primi
diplome la etapele municipală, 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. 



Toate informațiile legate de etapele concursului și rezultatele 
 etapelor 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
etapa județeană și regională. Diplomele pentru semifinala națională
vor fi transmise, la cerere, după desfășurarea etapei.

Organizatorii au obligația să transmită electronic tabelele de jurizare
la adresa office@esu.ro după fiecare etapă cu menționarea etapei,
locului 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:
Ela Nicolae – Președinte ESU Romania
office@esu.ro

Informare, comunicare & promovare

http://www.esu.ro/

