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CONCURS DE ESEURI PENTRU STUDENŢI 

 
Cum îmi doresc să fie oraşul meu ! 

 
1. Descrierea concursului  
 
Concursul se adresează studenţilor Facultăţii de Inginerie, care doresc să 

împărtășească din viziunea lor comunității, în scopul creşterii atractivităţii oraşului 
Galaţi pentru tânăra generaţie şi nu numai. 

Participarea la concurs presupune elaborarea unui eseu de maximum două 
pagini în care participanţii trebuie să prezinte cum şi-ar dori să fie oraşul în care le-ar 
plăcea să trăiască.  

Pentru tehnoredactare se va utiliza programul Microsoft Word, formatul 
paginii A4, marginile foii de 2 cm, font Times New Roman mărimea 14, spaţierea 
textului la 1,5 rânduri. Eseul va fi însoţit de un formular de înscriere (Anexa 1). 

Pentru participarea la concurs, studenţii interesaţi vor trimite, până la data de 
03.06.2021, la adresa de e-mail florin.susac@ugal.ro, eseul în format electronic scanat 
needitabil (de preferat *.pdf, *.jpg sau *.jpeg) şi formularul de înscriere (Anexa 1). 

Eseurile depuse vor fi evaluate de către o comisie formată din cadre didactice de 
la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați şi reprezentanţi ai comunităţii locale şi ai 
mass-media locală. În procesul de evaluare a aplicaţiilor, se va ţine cont de următoarele 
criterii (Anexa 2): 

A. Gradul de originalitate a ideilor, caracterul inovator (40%); 
B. Raționalitatea și argumentarea (20%); 
C. Aplicabilitatea ideilor prezentate (40%). 
Eseurile care vor obţine cele mai mari punctaje, vor fi premiate. Astfel, se vor 

acorda:  premiul I; premiul al II-lea; premiul al III-lea şi o menţiune.  
Dacă situaţia epidemiologică va permite, eseurile vor fi expuse pe panouri în 

holul sediului Universității “Dunărea de Jos” din Galați, din Str. Domneasca nr. 47. 
Lucrările premiate vor fi trasmise către Primăria Municipiului Galaţi. 

 
2. Organizatorii concursului  

 
Concursul este organizat de Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor (CE-

PP) din cadrul Facultăţii de Inginerie şi Departamentul de literatură, lingvistică şi 
jurnalism din cadrul Facultăţii de Litere de la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 
în parteneriat cu Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Mecanică din Galaţi (AAFMG). 

Numele autorilor, precum şi lucrările premiate pot fi făcute publice şi folosite în 
scopuri de promovare.  
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ANEXA 1  

 
 
 
 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE  
Concurs de eseuri 

„ Cum îmi doresc să fie oraşul meu !” 
 
 
 
 

Numele şi prenumele autorului………………………………………………................... 
 
Titlul eseului............................………………………………………………................... 
……………………………………………….................................................................... 
 
Anul de studiu:........ 
 
Specializarea:…………..……………………………….………….……….………….  
 
E-mail autor: ......……………………………………………………………………......... 
 
Telefon autor: ………………….......... 
 
 
 
Data:...........................................               Semnătura autorului: …………………… 
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ANEXA 2 

 
 
 

FIŞA DE EVALUARE 
 
 
 
Titlul eseului...................................................................................................……………  
...................................................................................................……………..................... 
 
Pentru notarea eseului evaluarea se va realiza pe criterii prin acordarea de punctaje pe 
o scală de la 1 la 5 puncte, astfel: 1 - nesatisfăcător; 2 – slab; 3- satisfăcător; 4 – bun; 
5 -foarte bun.  

 
Criterii de evaluare a eseurilor:  

 
A. Gradul de originalitate a ideilor, caracterul inovator (40%): ................ 
B. Raționalitatea și argumentarea (20%): ................. 
C. Aplicabilitatea ideilor prezentate (40%): ................. 
 
Punctaj total:…………….. 
 
Nume şi prenume evaluator I…………………………………………………….. 
 
Semnătura, ………………….…………………………… 
 
Nume şi prenume evaluator II…………………………………………………….. 
 
Semnătura, ………………….…………………………… 
 
Data: ...................................                


