
 

 

INVITAȚIE 

 

Corpul academic și studenții Facultăţii de Ştiinţe Economice au plăcerea de a vă invita 

să participaţi  la manifestările științifice organizate în anul 2019: 

1. ŞCOALA DE EXCELENȚĂ ÎN TURISM ȘI ANTREPRENORIAT”- ediția a V-a 

Proiect implementat de FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  și SOCIETATEA 

ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ, în colaborare cu experți naționali din domeniul 

turismului, IMM-urilor și mediului de afaceri, perioada desfășurării 10-12 aprilie 2019, grup 

țintă 70 de studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi; 
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2. „EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ ÎN U.E.28” – ediția a VI-a. 

Proiect implementat de SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN 

CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI și  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, perioada 

desfășurării 07-10 mai 2019, grup țintă 72 de studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi; 

Vor fi organizate  activități ştiinţifice, educative şi cultural artistice. 

Scop: aniversarea zilei Uniunii Europene și afirmarea europeană a tinerilor implicați în 

activități de natură educațională, culturală, socială și sportivă.  

 

    

 



Proiectul include 3 activități în cadrul cărora tinerii participanți selectați vor avea 

oportunitatea să facă schimb de bune practici prin prezentarea proiectelor implementate  

și/sau în curs de implementare în mediul universitar și/sau preuniversitar. 

➢ Activitatea 1 dezbateri academice„EDUCAȚIE NON-FORMALĂ ÎN 

CONTEXT EUROPEAN”. Activitățile din proiect sunt destinate să conducă la 

dezvoltarea personală a tinerilor, formarea continuă a participanților în scopul 

menținerii identității culturale europene și încurajarea tinerilor să participe la 

evenimente menite să onoreze cultura europeană, acestea reprezentând o 

necesitate, în contextul în care asistăm la creșterea interesului tinerilor pentru 

activitățile extracurriculare,care îi ajută la completarea competențelor dobândite 

pe parcursul studiilor.Vor fi premiate cele mai sustenabile idei pentru promovarea 

valorilor europene în rândul tinerilor. 

➢  Activitatea 2 Training-ul „DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR DE 

LEADERSHIP ALE TINERILOR EUROPENI” unde aceștia vor experimenta 

situații care le vor testa capacitatea de autocontrol, flexibilitatea, rezolvarea 

problemelor și luarea deciziilor în condiții de stres, aplicarea creativității la 

rezolvarea problemelor și luarea deciziilor. 

➢ Participanții la activitățile din cadrul proiectului vor dezbate strategiile țărilor 

Uniunii Europene în domeniul educației nonformale-Workshopul „PROIECTE 

CULTURALE EUROPENE”.  

În proiect sunt incluse şi activităţi cultural-artistice care îi imprimă acestuia caracterul 

multidisciplinar, contribuind la consolidarea imaginii şi creşterea notorietăţii 

universităţilor din România. 

 

3. OPTIMIZAREA INSERȚIEI ABSOLVENȚILOR PE PIAȚA MUNCII 

 Proiect implementat de FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE  și SOCIETATEA 

ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI, perioada 

desfășurării 29-31 mai 2019, grup țintă 55 de studenți, masteranzi, doctoranzi; 

 



4. Proiectul SOCIETĂȚILE ANTREPRENORIALE STUDENȚEȘTI  ÎN ROMÂNIA 

STUDENŢILOR CREATIVI. 

 Proiect implementat de SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN 

CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI și  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE,  

perioada desfășurării 30 octombrie-01noiembrie 2019, grup țintă 70 de studenții 

provenind din centre universitare diferite; 

Scop: dezvoltarea capacităţii viitorilor antreprenori de a elabora planuri de afaceri viabile 

în vederea pregătirii dinamice pentru piaţa muncii. Studenții participanți la proiect au 

posibilitatea să-și continue dezvoltarea personală în domeniul antreprenoriatului în cadrul 

SAS-urilor care funcționează în învățământul superior, aducând plus valoare proiectelor 

viitoare derulate de SAS-urile universitare. 

 

5. SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI STIINȚIFICE STUDENȚEȘTI 

„ECONOMIA ȘI SOCIETATEA DIGITALĂ”-Ediția a III-a. 

Proiect implementat de FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE și SOCIETATEA 

ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI,  

perioada desfășurării 06-08noiembrie 2019, grup țintă 50 de studenți provenind din 

centre universitare diferite; 

  

 

Competiția științifică se va desfățura pe trei secțiuni:  

(1) Economia și Societatea Digitală;  

(2) Tehnici de calcul moderne;  

(3) Inteligența Afacerilor.  



  

 

6. „SURSELE DE ENERGIE ÎN DEZVOLTAREA ȘI ADMINISTRAREA 

AFACERILOR DURABILE”. 

Proiect implementat de SOCIETATEA ANTREPRENORIALĂ STUDENȚEASCĂ DIN 

CADRUL UPG DIN PLOIEȘTI și  FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE, perioada 

desfășurării 13-15 noiembrie 2019, grup țintă 35 de studenți, masteranzi, doctoranzi. 

Descrierea activității  

• Această manifestare ştiinţifică este dedicată studenților de la specializările 

economice şi tehnice, de licență și masterat din cadrul facultăților de profil. 

• Studenții selectați vor avea oportunitatea să își prezinte lucrările științifice și să 

participe la dezbateri împreună cu cadre didactice şi specialiști din industria resurselor 

energetice; 

• Aceştia vor beneficia de o înaltă calitate a instruirii, dezbaterile vor fi coordonate 

de cadrele didactice şi specialiştii cu pregatire temeinică în domeniul abordat, precum și 

o solida experienţă în activitatea didactică, de cercetare, antreprenoriat, administrarea şi 

gestionarea afacerilor. 

 

Aceste evenimente oferă, membrilor comunității academice (studenți, masteranzi, 

doctoranzi, cadre didactice, cercetători) și mediului socio-economic, oportunitatea de a: 

• promova imaginea Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Facultății de Științe Economice 

și a partenerilor implicați în proiect; 

• dezvolta și consolida cadrul stimulativ de exprimare și afirmare pe plan național și 

internațional; 



• menține standardul de excelență în țară și de a crește prestigiul Universității Petrol-Gaze 

din Ploiești și Facultății de Științe Economice pe plan internațional; 

• se implica și afirma în activități extracurriculare- științifice și cultural-artistice; 

• demonstra rolul și importanța învățământului economic universitar la dezvoltarea 

mediului de business național și internațional; 

• menține municipiul Ploiești în categoria centrelor universitare cu tradiție în organizarea 

evenimentelor științifice și educative nonformale. 

Am fi onorați să acceptați calitatea de învitat la aceste evenimente și totodată vă asigurăm de 

înalta noastră considerație! 

Facultatea de Științe Economice 

Decan, 

Conf.univ.dr. Aurelia PĂTRAȘCU 


