
REGULAMENTUL CONCURSULUI DE ESEURI 

FORUM EUROPEAN 

 

1. Introducere: 

 Reprezentanţa Comisiei Europene în România (RCE) invită studenţii înscrişi la facultăţi cu 

specific economic sau relaţii internaţionale din  România, să participe în perioada 13 martie 2012 

– 15 mai 2013 la un concurs de eseuri pe tema "România 2020 în contextul guvernanţei 

economice europene". 

 Studenţii sunt invitaţi să dezvolte creaţii proprii, iar cele mai reuşite 3 eseuri vor fi premiate în 

cadrul unei ceremonii care va avea loc în Bucureşti. Premiile constau în 3 iPad-uri de ultimă 

generaţie. 

 1.1. Condiţii de participare: 

Pot participa la concursul de eseuri organizat studenţii şi masteranzii care urmează cursurile unei 

facultăţi de stat sau private cu profil economic sau de relaţii internaţionale, cu domiciliul în 

România. 

1.2. Teme propuse pentru eseuri: 

Particianţii la concurs îşi vor exprima propria viziune cu privire la una din următoarele subteme: 

 Aderarea României la zona euro; 

 Coordonarea politicilor economice şi consolidarea fiscală; 

 Gestiunea datoriilor suverane şi consolidarea fiscală; 

 Creşterea economică şi crearea de locuri de muncă; 

 Semestrul european; recomandările Comisiei Europene pentru reforme structurale şi 

politici economice; 

 Bugetul UE 2014 – 2020: implicaţii pentru România; 

 Tratatul fiscal, six-pack  

Pentru alte posibile teme ce pot fi abordate în realizarea eseurilor, studenţii sunt invitaţi să 

urmărească pagina de Facebook a campaniei www.facebook.com/forumeuropean precum şi 

contul de Twitter disponibil la adresa www.twitter.com/forumeuropean. 

1.3. Jurizare şi acordarea premiilor: 

Pe baza eseurilor vor fi selectaţi 15 finalişti care vor fi invitaţi să participe la ceremonia de 

premiere ce va avea loc în Bucureşti. Dintre aceştia vor fi desemnaţi 3 câştigători care vor primi 

ca premiu câte un iPad de ultimă generaţie. 

http://www.facebook.com/forumeuropean
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fforumeuropean&h=uAQGi5Ro9&s=1


Reprezentanţa Comisiei Europene va asigura transportul şi cazarea finaliştilor la Bucureşti. 

Detalii în acest sens vor fi comunicate câştigătorilor în timp util pentru participarea la ceremonia 

de premiere. 

2. Termeni şi condiţii de participare 

 Vor fi eligibile pentru înscrierea în competiţie doar eseurile care îndeplinesc următoarele 

condiţii: 

 Sunt redactate în limba română 

 Sunt originale şi respectă drepturile de autor. Se pot folosi surse de informare şi 

documentare, cu condiţia ca acestea să fie menţionate.  

Eseurile vor avea maxim 3 pagini, în format A4, cu font Times New Roman, dimensiunea 

caracterului 12, spaţiat la 1 rând şi ½. 

La finalul eseului trebuie să fie precizat numele participantului, facultatea, specializarea, 

localitatea, adresa de e-mail şi numărul de telefon; 

2.2. Numărul de lucrări cu care se poate înscrie un participant 

Un student se poate înscrie în concurs cu un singur eseu. 

2.3. Termen limită 

Termenul limită pentru trimitere a eseurilor este 15 mai 2013. Eseurile trimise după această dată 

nu vor fi luate în considerare. 

2.4. Unde se trimit eseurile 

 Eseurile pot fi trimise fie în variantă tipărită, prin poştă, cu confirmare de primire, la sediul 

Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Str. Vasile Lascăr Nr. 31, Cod 020492, 

Bucureşti , fie în variantă electronică la adresa de e-mail contact@forumeuropean.ro   

2.5. Evaluarea eseurilor 

Eseurile vor fi evaluate de către un juriu desemnat. Mai multe detalii în acest sens pe pagina de 

Facebook a competiţiei www.facebook.com/forumeuropean. Juriul va evalua lucrările conform 

următoarelor criterii: 

-      Eseurile trebuie să dovedească capacitatea participantului la concurs de a se încadra în tema 

aleasă; 

-      Participanţii trebuie să demonstreze capacitatea de a argumenta corect şi documentat ideile 

din cadrul eseului. 

http://www.facebook.com/forumeuropean


 3. Acordarea premiilor 

Premiile vor fi acordate în cadrul unei ceremonii de premiere ce va avea loc la Bucureşti între 

luna iunie 2013. Premiile vor fi înmânate în prezenţa Şefului Reprezentanţei Comisiei Europene 

în România împreună cu personalităţi ale vieţii economice şi academice. 

4. Aspecte legale şi etice 

În caz de forţă majoră, Reprezentanţa Comisiei Europene în România îşi rezervă dreptul de a 

modifica regulile şi premiile concursului. Orice modificare va fi anunţată de RCE prin 

intermediul paginii de Facebook a concursului, disponibilă la adresa 

www.facebook.com/forumeuropean. 

Prin înscrierea în concurs şi transmiterea eseurilor, participanţii îşi asumă faptul că textele 

înscrise sunt originale şi nu încalcă legislaţia în vigoare din România. 

Prin participarea la concurs, studenţii care se înscriu cedează către Reprezentanţa Comisiei 

Europene în România drepturile de autor pentru textele respective. RCE poate utiliza aceste 

materiale în realizarea de materiale precum afişe de promovare ale concursului, comunicate de 

presă şi alte tipuri de materiale de promovare. 

5. Descalificarea lucrărilor 

 ReprezentanţaComisiei Europene în România îşi rezervă dreptul de a descalifica o lucrare dacă 

aceasta a depăşit termenul stabilit pentru trimitere sau dacă încalcă condiţiile specificate în 

regulament.  

 

http://www.facebook.com/forumeuropean

