
 
 
Concurs internațional de eseuri 
 
Ce știu eu despre Azerbaidjan? 
 

 
Introducere 
 
Ambasada Republicii Azerbaidjan în România are onoarea de a anunța concursul internațional de 
eseuri cu tema "Ce știu eu despre Azerbaidjan?", organizat de Ministerul Afacerilor Externe 
împreună cu Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Azerbaidjan. Scopul principal al 
concursului este de a ridica nivelul de cunoaștere în rândul tinerilor români despre Azerbaidjan și de 
a oferi o oportunitate de călătorie în Azerbaidjan în vara anului 2015, în scopul de a obține mai 
multe informații detaliate despre țară, cultura sa, istorie, etnografie, politica externă și oameni. 
 
 
Condiții  pentru participare: 

 
• tineri din România (elevi, studenți, tineri cercetători) cu vârste cuprinse între 14-29 ani pot 
participa la concurs; 
• Eseurile vor fi scrise în limba engleză; 
• Eseurile nu trebuie să depășească limita de 2500 de cuvinte; 
• 10 eseuri câștigătoare vor fi selectate, iar autorii eseurilor câștigătoare vor avea posibilitatea de a 
călători în Azerbaidjan timp de 7 zile în luna august 2015; 
• Toate costurile legate de călătoria în Azerbaidjan (zbor internațional dus-întors, masă, cazare, 
transport intern, acces la destinațiile culturale, excursii în diferite regiuni din Azerbaidjan) vor fi 
suportate de către partea azeră; 
• Autorii eseurilor câștigătoare vor fi remunerați cu cadouri speciale de către autoritățile azere, iar 
eseurile lor vor fi publicate într-o broșură specială. 

 

Proceduri de concurs și criteriile de selecție 

 
Documente necesare pentru depunerea cererii sunt, după cum urmează: 
1. Eseu cu tema "Ce știu eu despre Azerbaidjan?" care să nu depășească 2500 de cuvinte; 
2. Formular de aplicare - poate fi accesat de pe următorul link: 
https://www.dropbox.com/s/kpa7hv1s670argu/Application%20form.docx?dl=0 ; 
3. Curriculum Vitae (CV) al aplicantului; 
4. pașaport și carte de identitate ale aplicantului. 
 
Eseurile trebuie scrise în "New Times Roman" font, dimensiune 12 și să conțină titlul, numele 
autorului, adresa poștală a autorului, adresa de e-mail și numărul de telefon pe prima pagină a 

https://www.dropbox.com/s/kpa7hv1s670argu/Application%20form.docx?dl=0�


eseului.  Eseurile ar trebui să conțină referințe la literatura de specialitate folosită. Toate lucrările vor 
fi verificate pentru plagiat. Eseurile plagiate vor fi descalificate din concurs. 
 
Toate lucrările vor fi examinate în prima fază de către mai mulți cititori. Fiecare cititor va atribui un 
calificativ pe o scară de la 1-10 (10 - cel mai bun,1 - cel mai slab), ținând seama de următoarele 
criterii: relevanță pentru subiect; originalitate, profunzime și persuasiune în analiză; calitatea 
textului, atenția acordată documentării, stilul, și citare corectă a surselor. Având în vedere faptul, că 
cei mai mulți dintre concurenți nu sunt vorbitori nativi de engleză, problemele de gramatică nu vor 
cântări semnificativ. Lucrările cu cele mai mari punctaje vor fi analizate de o comisie finală de 
jurizare, care va decide câștigătorii. 

Documentele trebuie prezentate pe adresa de e-mail azsefroman@azembassy.ro împreună cu eseul 
pe tema "Ce știu eu despre Azerbaidjan?". Cererile incomplete nu vor fi acceptate. Eseurile vor fi 
trimise sub forma unui fișier  MS Word. 
 
Termenul limită pentru depunerea candidaturilor este 30 Aprilie 2015. 
 
Câștigătorii concursului vor fi anunțați la sfârșitul lunii Iunie 2015. 
Excursia în Azerbaidjan și ceremonia de premiere a câștigătorilor vor fi organizate în luna August 
2015. 
 
Sugestii de subiecte pentru eseuri: 
 
Eseurile pot fi scrise pe orice subiect legat de Azerbaidjan. Cu toate acestea, următoarele subiecte 
pot fi sugerate: 
- Conflictul Nagorno-Karabah: mituri și realități; 
- Heydar Aliyev: liderul național al Azerbaidjanului; 
- Istoria, arta și cultura Azerbaidjanului; 
- Populația, limba, obiceiurile și religia Azerbaidjanului; 
- Rolul Azerbaidjanului în sistemul de relații internaționale; 
- Cooperarea între Azerbaidjan și România: istorie și perspective; 
- Strategia de petrol și gaze din Azerbaidjan; 
- Modelul de dezvoltare economică al Azerbaidjanului - comparativ cu economiile globale; 
- Masacrul de la Hodjalî. 
 
Pentru informații și întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați Ambasada Republicii Azerbaidjan 
în România. 
 
Datele de contact ale Ambasadei: 
Adresa: Grigore Gafencu 10, Sector 1, 014132, București, România 
Tel: +40 21-233.24.66 
 
Fax: +40 21-233.24.65 
 
E-mail: azsefroman@azembassy.ro  
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