
                                                                      

      Antet Unitate de învățământ/ISJ 
 

Nr…………/……….2022 

FIȘA DE INSCRIERE 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică 

„Tinerii dezbat”- secțiunea „Incepători” 

ETAPA JUDEȚEANĂ- ......................... 2022 

 

Denumirea unității de învățământ……………………………………………………………………… 

Adresa…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr. total de elevi din clasele IX-XII: ………. 

SECȚIUNEA  Numele profesorului coordonator  Telefon   e-mail  

INCEPĂTORI    

 
Subsemnatul ............................................................................., în calitate de profesor coordonator 

al echipei de elevi înscriși la secțiunea „Incepători”, declar că voi respecta prevederile Regulamentului 
specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 
dezbat”, aprobat de M.E. cu nr. 27012/29.03.2022, și că elevii selectați pentru a face parte din 
componența echipei „Începători” nu au mai participat la competiţii regionale/naționale/internaționale de 
profil.  

 
Totodată, precizez că: 

 am participat la cel puțin una din edițiile anterioare ale acestei competiții și/sau la alte competiții 
de profil  
............................................................................................................... 
................................................................................................................ 

 am  participat la un curs/seminar de informare/formare în domeniul dezbaterilor, organizat la 
nivel județean sau național, în ultimii 5 ani. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
 
Profesor coordonator echipă- secțiunea „ÎNCEPĂTORI” 
              nume, prenume, semnătură 
 

  
 DIRECTOR, 

nume, prenume, semnătură/stampilă  



                                                                      

      Antet Unitate de învățământ/ISJ 
 

Nr…………/……….2022 

 

FIȘA DE INSCRIERE 

Olimpiada națională de argumentare, dezbatere și gândire critică 

„Tinerii dezbat”- secțiunea „Avansați”  

ETAPA JUDEȚEANĂ- ......................... 2022 

 

Denumirea unității de învățământ……………………………………………………………………… 

Adresa…………………………………………………………………………………………………….. 

Nr. total de elevi din clasele IX-XII: ………. 

SECȚIUNEA  Numele profesorului coordonator Telefon   e-mail  

AVANSAȚI     

 

Subsemnatul ............................................................................., în calitate de profesor coordonator al 
echipei de elevi înscriși la secțiunea „Avansați”, declar că voi respecta prevederile Regulamentului 
specific de organizare și desfășurare a olimpiadei de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 
dezbat”, aprobat de M.E. cu nr. 27012/29.03.2022, și că unitatea noastră de învățământ are înscrisă echipă 
și la secțiunea „Începători”.  

Totodată, precizez că: 
 am participat la cel puțin una din edițiile anterioare ale acestei competiții și/sau alte comptiții de 

profil 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 am  participat la un curs/seminar de informare/formare în domeniul dezbaterilor, organizat la 
nivel județean sau național, în ultimii 5 ani. 
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................ 
 
Profesor coordonator echipă- secțiunea „AVANSAȚI” 
                nume, prenume, semnătură 

 
 

DIRECTOR, 
nume, prenume, semnătură/stampilă 


