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Capitolul I – ASPECTE GENERALE 
 

Aprofundarea cunoștințelor și stimularea performanțelor în pregătirea academică, profesională-
științifică a studenților din programele de studii ale Facultății, reprezintă una din principalele preocupări 
ale instituției, având ca obiectiv dezvoltarea competențelor de cercetare în domeniul științelor economice, 
promovând cercetările de tip fundamental şi aplicativ, și punând un accent deosebit pe abordarea 
interdisciplinară și transdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional. În acest sens, Facultatea 
de Științe Economice și Administrative (FSEA) este membră a Asociației Facultăților de Economie din 
România (AFER) și sprijină, prin activitatea didactică și științifică, dezvoltarea competențelor de cercetare 
științifică în domeniul științelor economice, precum și dezvoltarea aptitudinilor de lucru în echipă, de 
evaluare și de cultivare a spiritului de competiție. 

Apartenența la AFER presupune și participarea la evenimentele stiințifice organizate de aceasta. 
FSEA, în demersul de formare a viitorilor specialiști din domeniul economic, asigură și organizează faza 
locală a competiției științifice a studenților economiști, sub denumirea de Olimpiada Națională a 
Economiștilor în Formare (ONEF), prin respectarea prevederilor din Regulamentul privind organizarea 
competiției științifice a studenților – ONEF, valabil începând cu 22.02.2019. 

 
Capitolul II – ORGANIZAREA FAZEI LOCALE A COMPETIȚIEI DE COMUNICĂRI 

ȘTIINȚIFICE 
 

Competiția de comunicări științifice a fazei locale se organizează anual, de regulă, în luna aprilie. 
 Competiția se va organiza pe 2 secțiuni distincte, în funcție de nivelul de pregătire universitară a 
studenților, astfel: 

I. Licență – studenții în curs. 
II. Master – studenții în curs. 

La faza locală a competiției de comunicări pot participa: 
a) studenți ai Facultății de Științe Economice și Administrative, înscriși la programele de studiu 

aferente celor două nivele de pregărire universitară, licență și master, dacă lucrările se încadrează în 
domeniul Științe economice și administrarea afacerilor; 

b) studenţi ai facultăţilor din alte domenii fundamentale ale ştiinţei şi care prezintă 
comunicări/lucrări elaborate individual sau în echipă cu studenţi economişti, şi care se încadrează în 
domeniul Științe economice și administrarea afacerilor. 

Lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă de maxim 3 studenți. 
Calendarul de desfășurare a fazei locale a competiției de comunicări științifice, precum și 

eventualele modificări/completări privind desfășurarea activităților aferente fazei locale a competiției, vor 
fi discutate și aprobate anual în sedințe ale Consiliului Facultății și vor fi comunicate studenților prin 
publicarea acestora pe site-ul facultății și în locurile de afișaj stabilite. 

Pentru a participa la faza națională a olimpiadei vor fi selecționate cel mult 3 lucrări/comunicări 
pentru fiecare nivel al studiilor universitare, în urma concursului de comunicări științifice susținute la faza 
locală.  

Acestea vor fi însoțite de raportul antiplagiat aferent fiecărei lucrări. Limitele maxime admise 
pentru coeficienții de similitudine1 sunt: 30% pentru coeficientul 1 și 5% pentru coeficientul 2.   

Faza locală a competiției se desfășoară sub forma concursului de comunicări științifice susținute 
public în fața jurului, lucrările fiind evaluate conform criteriilor  stabilite în Art.10 din Capitolul IV- 

1 Coeficienţii de similitudine sunt următorii: 
- Coeficientul de Similitudine 1 = procentul din text cu toate fragmentele de minimum 5 cuvinte similare descoperite de sistem 
în alte documente. Acesta nu trebuie să depășească 30%. 
- Coeficientul de Similitudine 2 = procentul din text cu toate fragmentele de minimum 25 cuvinte similare descoperite de sistem 
în alte documente. Acesta nu trebuie să depășească 5%. 

5 din 8 

                                                            



Evaluarea lucrărilor a Regulamentului privind organizarea competiției științifice a studenților – ONEF, 
aprobat de AFER. 

Lucrările care nu vor fi depuse la timp, conform calendarului de organizare și desfășurare a 
activităților aferente fazei locale, nu vor putea intra în competiția locală. 

Comitetul de organizare, care are responsabilitatea organizării și desfășurării fazei locale, este 
format din prodecanul pentru cercetare și directorii centrelor de cercetare. 

 
Capitolul III – EVALUAREA LUCRĂRILOR 

 
Procesul de evaluare a lucrărilor ce participă la faza locală a competiției științifice a studenților se 

va desfășura conform criteriilor stabilite de Consiliul Academic al AFER, astfel: 

Pentru fiecare prezentare de lucrare se alocă maxim 15 minute, iar timpul acordat 
răspunsurilor la eventualele întrebări este de maxim 5 minute. Neîncadrarea în aceste limite conduce la 
întreruperea prezentării și/sau la imposibilitatea acordării răspunsurilor la întrebari. Secretarul comisiei va 
monitoriza timpul acordat pentru fiecare lucrare. 

Pentru fiecare lucrare se pot formula maximum 3 întrebări de la ceilalți participanți. 
 
 

Denumirea criteriilor 
 

Număr de puncte 
Maxim posibil Evaluate 

I. Evaluarea conţinutului lucrării (făcută înainte de susţinere) 60  
1. Titlul lucrării 4  
1.1. se înscrie în domeniul științelor economice 2  
1.2. este formulat clar şi concis 2  
2. Structura şi stilul lucrării 6  
2.1. structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie) 1  
2.2. stilul (redactare, logica derulării, expresivitatea ilustraţiilor grafice) 2  
2.3. rezumatul (max. / pagină) în limba română şi limba engleză 2  
2.4. cuvinte cheie 1  
3. Conţinutul teoretic 8  
3.1. reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor; folosirea corectă a acestora 5  
3.2. utilizarea bibliografiei (este legată strict de subiect, grad de prelucrare, 
citarea corectă a surselor, actualitatea surselor folosite etc.) 

3  

4. Cercetarea aplicativă 42  
4.1. complexitatea cercetării (mono/pluri/interdisciplinară) 8  
4.2. alegerea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor folosite; corectitudinea şi 
oportunitatea acestora 

6  

4.3. profunzimea analizei şi pertinenţa concluziilor 8  
4.4. originalitatea demersului de cercetare; noutatea şi aplicabilitatea acestuia. 10  
4.5. creativitatea; inovarea 10  
II. Evaluarea susţinerii 40  
5. Siguranţa şi persuasiunea expunerii 15  
5.1. stăpânirea temei (expunere liberă sau citirea unui rezumat/slide) 5  
5.2. concizia şi logica expunerii; capacitatea de sinteză 5  
5.3. folosirea materialelor expozitive şi expresivitatea acestora 5  
6. Claritatea şi siguranţa răspunsurilor la întrebări 15  
7. Participarea la dezbateri pe baza referatelor prezentate de ceilalţi 
competitori 

10  

TOTAL 100  
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Capitolul IV – COMISIA DE JURIZARE 
 

Evaluare va fi realizată de către o comisie de jurizare alcătuită din cadre didactice, astfel: 
- un președinte pentru fiecare secțiune a Olimpiadei; 
- câte 3 membrii pentru fiecare secțiune; 
- un secretar pentru fiecare secțiune. 
Comisiile de jurizare, propuse de către Decanul facultăți/Prodecanul pentru cercetare/ Directorii de 

departament ,se aprobă în  Consiliul Facultății. 
Atribuțiile comisiei de jurizare sunt următoarele: 
- participă la susținerea lucrărilor, în plenul secțiunii respective, pe care le evaluează; 
- deliberează asupra clasificării studenților în funcție de rezultatele obținute. Punctajul final, în 

vederea ierarhizării lucrărilor, se va stabili ca medie aritmetică simplă a punctajului acordat de 
către fiecare evaluator. Valorile extreme din evaluarea membrilor comisiei vor fi eliminate din 
calculul mediei, dacă diferența este mai mare de 15 puncte; 

- întocmește procesul-verbal cu hotărârea de ierarhizare a lucrărilor și acordare a premiilor. 
Comisia își asumă răspunderea profesională și morală pentru evaluarea corectă, imparțială a 

lucrărilor prezentate, asigurând transparența întregului proces competițional. 
 

Capitolul V – DISTINCȚII ACORDATE ÎN COMPETIȚIA DE COMUNICĂRI 
 

De regulă, cele mai reușite lucrări vor fi distinse cu diplome și premii în lei/obiecte, astfel: 
• locul 1 – 300 lei; 
• locul 2 – 200 lei; 
• locul 3 – 100 lei. 

    Premiile în obiecte (cărți,CD-uri etc.) se acordă în limita disponibilității organizatorilor. 
Fiecare categorie de premii se acordă numai dacă lucrările respective au îndeplinit cerințele de 

exigență calitativă. 
Diplomele care însoțesc distincțiile obținute de către studenți, vor fi emise de către conducerea 

Facultății. 
Toți studenții care au prezentat lucrări la faza locala a Olimpiadei vor primi diplome de participare. 
 

Capitolul VI – ASPECTE FINALE 
 

Prezentul Ghid respectă prevederile din Regulamentul privind organizarea competiției științifice a 
studenților – ONEF elaborat de AFER, valabil începând cu 22.02.2019. 

Eventualele modificări determinate de schimbarea/completarea unor noi prevederi legate de 
organizarea fazei locale a competiției științifice a studenților – ONEF, vor fi actualizare în prezentul ghid 
și supuse spre discuție și aprobare în Consiliul Facultății de către prodecanul pentru cercetare. 
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