
 

 
 

Concursul se adresează elevilor din clasele a IX-a - a 

XII-a care sunt interesaţi de domeniul științelor 

economice.  

Participarea la concurs presupune elaborarea unui eseu 

de 2 - 5 pagini în care să se prezinte rolul economiei în 

societate, influența elementelor economice în viața 

individului sau comunității, argumentând afirmaţiile 

făcute.   

Eseul poate fi realizat individual sau în echipe de 

maxim  3 membri şi trebuie să fie însoţit de o scrisoare 

de recomandare din partea profesorului coordonator.  

 
 

 
 
 

Data limită de trimitere a eseurilor la 

adresa de e-mail 

eseuri.economie.ucb@gmail.com  

10.05.2019 

 

 

Anunţarea listei cu titlurile lucrărilor 

selectate spre a fi prezentate în cadrul 

etapei a doua a concursului pe site-ul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, rubrica 

Noutăţi 
 

14.05.2019 

Data limită pentru depunerea 

eventualelor contestaţii 

 

16.05.2019 

Afişarea finală cu titlurile lucrărilor 

selectate spre a fi prezentate în cadrul 

etapei a doua a concursului 
 

17.05.2019 

Anunţarea organizatorilor a modalităţii 

de susţinere a eseurilor (comunicare 

orală susținută de poster/ prezentare 

ppt/ altceva) 

 

20.05.2019 

Desfăşurarea concursului în cadrul 

Facultăţii de Ştiinţe Economice, 

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din 

Târgu Jiu 

31.05.2019 

 
 

 

 

DRAGI ELEVI, 

 
Suntem onoraţi să vă lansăm 

propunerea de vă afla alături de noi în data de 

31 mai 2019 la Târgu-Jiu, la cea de-a IV-a 

ediţie a concursului naţional de eseuri 

 „ECONOMIA PRIVITĂ PRIN OCHII MEI” 

organizat de  Facultatea de Ştiinţe Economice 

din cadrul Universității “Constantin Brâncuşi” 

din  Târgu Jiu. 

În cadrul acestui concurs liceenii  pot să îşi 

prezinte viziunea creativă asupra economiei și a 

implicațiilor acesteia în viața individului și în 

societate într-un cadru specializat de cunoaştere în 

care schimbul de informaţii să fie valorificat. 

Libertatea ideilor, efortul de căutare a 

adevărurilor esențiale despre lume și viață și 

onestitatea cercetării sunt valori ce ghidează spațiul 

academic fiind, totodată, și pilonii de dezbatere în 

cadrul acestei sesiuni de eseuri.  

Cei care vor accepta provocarea să pășească 

pe calea cunoașterii economice sunt așteptați să intre 

în această competiție a valorilor. 

Autorii tuturor eseurilor participante vor 

primi certificate de participare, iar cele mai bune 

eseuri vor fi premiate. 

Nu se percepe taxă de participare.  

In speranța că veți răspunde pozitiv la 

invitația noastră, vă mulţumim și vă asigurăm de 

înalta noastră considerație. 

 
Colectivul de organizare 

 

 

 
 

ROMANIA 

MINISTERUL  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE  

UNIVERSITATEA “CONSTANTIN BRÂNCUŞI” DIN TÂRGU JIU 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE  
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Structura rămâne la alegerea echipelor. Pentru 

susţinerea ideilor argumentate există posibilitatea 

de a ataşa orice fel de document (poze, prezentări, 

site propriu, video, ş.a.m.d). Eseurile vor fi 

redactate în format .doc, A4 cu margini de jur 

împrejur de 2 cm, cu font TNR 14, la 1,5 rânduri, 

si vor cuprinde 1 pagină suplimentară  tip copertă 

care sa conţină - Titlul eseului, numele si 

prenumele elevului, liceul la care este elev, numele 

cadrului didactic coordonator, adresa de 

corespondenţă a liceului si de e-mail a elevului. 
 

 
 

Lucrările se trimit la adresa e-mail: 

eseuri.economie.ucb@gmail.com  specificând în 

subiectul mesajului menţiunea ESEU. 
 

 
1100-1200 Sosirea şi înregistrarea 

participanţilor la  sediul Facultăţii 

de Ştiinţe Economice din Târgu 

Jiu, str. Tineretului, nr.4 

1200-1220 Deschiderea oficială 

 

1230-1300 Susţinerea eseurilor 

 

1300-1400 Pauză de prânz  

 

1430-1700 Susţinerea eseurilor 

 

1700-1730 Concluzii.  

Închiderea concursului 

 

1800- 1900 Premierea participanţilor şi a 

profesorilor coordonatori 

 

 

 
 

http://www.utgjiu.ro/conferinte/2019/concurs_economia/  

 

 

 
 

Concursul se va desfăşura în două etape: 
1. Selectarea  eseurilor depuse 

Eseurile depuse vor fi evaluate după metoda  per 

review, de către o comisie formată din profesori ai 

Facultăţii de Științe Economice care va ține cont de 

următoarele criterii:  

- încadrarea eseului în tema concursului; 

- originalitate; 

- respectarea instrucţiunilor de tehnoredactare. 

Autorii eseurilor selectate pentru a fi prezentate 

în cadrul concursului vor fi anunțați până la data de 

14.05.2019  prin e-mail.  

În perioada 14 - 16.05.2019, eventualele 

contestaţii se pot trimite (semnate si scanate) la adresa 

de e-mail eseuri.economie.ucb@gmail.com, urmând 

ca rezultatele finale în urma contestaţiilor să fie 

publicate în data de 17.05.2019. Eseurile câștigătoare 

vor fi postate pe pagina facultății.  

2. Prezentarea eseurilor selectate a participa 

la a doua etapă 

Eseurile selectate vor fi prezentate (sub forma de 

aleasă de autor) la sediul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice la data de 31.05.2019 din Târgu Jiu, str. 

Tineretului, nr.4, în faţa unei comisii de jurizare 

formată din 5 cadre didactice ale facultăţii. 

Notarea se va face pe o scară de la 1 la 100 

puncte conform următoarelor criterii de evaluare: 

a) Originalitatea ideii – maxim 25 puncte; 

b) Claritatea expunerii si cursivitatea ideilor - maxim 

25 puncte; 

c) Raționalitatea și argumentarea - maxim 25 puncte; 

d) Aplicabilitatea ideii și calitatea concluziilor - 

maxim 25 puncte; 

Cele mai bune eseuri vor fi premiate. 

 
 

RESPONSABIL CONCURS: 
 

Lect.univ.dr. Paul Bogdan ZAMFIR 

anielabalacescu@gmail.com 

tel: 0253-211062 
 

MEMBRI: 
 

Prof. univ. dr. Dorel Dumitru CHIRIŢESCU  

Prof. univ. dr. Doru CÎRNU  

Prof. univ. dr. Gabriela DOBROTĂ  

Prof. univ. dr. Adina NEAMŢU  

Prof. univ. dr. Diana-Mihaela ȚÎRCĂ 

Prof. univ. dr. Ana-Gabriela BABUCEA  

Prof. univ. dr. Lucia PALIU-POPA 

Prof. univ. dr. Ion-Lucian MEDAR  

Prof. univ. dr. Cecilia Irina RĂBONŢU  

Conf. univ. dr. Cornelia TOMESCU DUMITRESCU 

Conf. univ. dr. Aniela BĂLĂCESCU  

Conf. univ. dr. Nicolae ECOBICI 

Conf. univ. dr. Daniela-Emanuela DANĂCICĂ  

Conf. univ. dr. Vasile LUPULESCU  

Conf. univ. dr. Liviu NEAMŢU  

Conf. univ. dr. Genu Alexandru CĂRUNTU  

Conf. univ. dr. Constanţa ENEA  

Conf. univ. dr. Gabriel SANDA 

Conf. univ. dr. Cecilia VĂDUVA 

Conf. univ. dr. Maria VĂDUVA 

Lect. univ. dr. Mariana-Claudia MUNGIU-PUPĂZAN  

Lect. univ. dr. Gabriela BUŞAN  

Lect. univ. dr. Loredana CIURLĂU  

Lect. univ. dr. Lorena POPESCU DUDUIALĂ  

Lect. univ. dr. Carina STEGĂROIU  

Lect. univ. dr. Vasile Nicolae POPEANGĂ  

Lect. univ. dr. Mihaela Loredana ECOBICI  

Lect. univ. dr. Paul Bogdan ZAMFIR  

Lect.univ. dr. Maria Felicia CHIRCULESCU  

Lect.univ. dr. Irina CHIRTOC  

Lect.univ.dr.Mirabela FLOREA - IANC  

Lect.univ. dr. Ionuţ - Aurelian CEAUŞESCU 

Prof. gr.I Cristina Elena BELEGA 

Prof. dr. Elena VELȚAN 

Prof. Vasilica UDRIȘTIOIU 

Student Marian Sorin MARCU 

Student Adrian BONCEA 

Student Dumitru Dan VLĂDULESCU 
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