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Organizează  

  

INVITAŢIE  
  

Facultatea de Ştiinţe Economice din Universitatea 
“Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, organizează în perioada:  

19-20 mai 2012,  

  

 Management general şi comparat 
Cultura managerială şi leadership  
Managementul resurselor umane 

Economia şi managementul producţiei 
UNIVERSITATEA  

“BOGDAN VODĂ” DIN CLUJ-NAPOCA  

Calendarul manifestării este următorul:  

29 martie – 17 aprilie 2012-  Trimiterea 
electronică a lucrării şi a certificatului de  

atestare  din  partea facultăţii 
  

 
 

 
 18-20 aprilie 2012-  Confirmarea  

acceptării lucrărilor 

 20-22 aprilie 2012- Trimiterea pe e-mail a 
fişei de participare individuală  

(se descarcă de pe site-ul www.ubv.ro) 
  

18 mai, ora 18,00 – 19 mai, ora 9,00 - 
Sosirea        şi  cazarea studenţilor 

 19-20 mai 2012 - Susţinerea lucrărilor, 
evaluare, premiere 

MANAGEMENT 

Secţiunea 

faza naţională a Olimpiadei Studenţilor Economişti, 
secţiunea Management, cu următoarele subsecţiuni:  

Avem deosebita plăcere de a invita studenţii şi masteranzii 
din instituţia dumneavoastră, să participe cu lucrări de interes 
la manifestarea ştiinţifică organizată de Facultatea de Ştiinţe 

Economice din Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca.  

Fiecare categorie de premii se acordă numai dacă 
lucrările respective îndeplinesc cerinţele de 
exigenţă calitativă.  

4. Menţiune  

*Valoarea premiilor a fost stabilită prin 
Regulamentul privind Organizarea Olimpiadei 
Naţionale a Studenţilor Economişti a AFER din 

2010  

1. Marele premiu „Virgil Madgearu” - un premiu pe 
secţiune;  

2. Premiul special -  un premiu pe secţiune;  

3. Premii cu destinaţie: pentru creativitate, pentru 
cercetare în echipă interdisciplinară, pentru 
originalitatea abordării, pentru aplicabilitate ş.a.  

Cheltuielile pentru masa şi cazarea studenţilor vor 
fi suportate de către organizatori. 
Informaţii detaliate privind desfăşurarea olimpiadei 
şi condiţiile de participare se află pe site-ul Web al 
AFER (www.afer.ase.ro) şi pe site-ul Web al 
Universităţii „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 

(www.ubv.ro)  

ALTE INFORMAŢII  

Conform Regulamentului Olimpiadei, Comisia de 
Jurizare va fi stabilită de către conducerea AFER.  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE 

ECONOMICE 

  

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A  

STUDENŢILOR  ECONOMIŞTI 

Ediţia a VI-a  

  

În urma evaluării lucrărilor şi a susţinerii acestora pe 
baza criteriilor stabilite prin Regulamentul AFER, 
Comisia de Jurizare va acorda pentru fiecare secţiune 
(licenţă şi master) următoarele premii:  

  

 

 

 

  

http://www.afer.ase.ro/


 
 
 

CONDIŢII DE PARTICIPARE  

Conform regulamentului AFER la această competiţie pot 
participa:  

   Studenţii care au fost selecţionaţi de facultăţi la faza 
locală. Facultatea este cea care atestă înscrierea 
studenţilor pentru faza naţională, menţionând titlul 
lucrării, specializarea, nivelul de pregătire (licenţă sau 
master) şi anul de studiu;  
  Studenţii facultăţilor care nu sunt membre AFER, numai 
dacă facultatea respectivă îşi manifestă în scris, anticipat 
competiţiei, dorinţa de a deveni membră AFER;  
 

 Studenţii facultăţilor similare din străinătate, care propun 
lucrări ce se încadrează în profilul secţiunii, cu condiţia 
plăţii unei taxe de participare.  

Competiţia propriu-zisă constă în trimiterea unei lucrări de 
cercetare, care va fi susţinută public în faţa Comisiei de 
Jurizare.  

  
Facultăţile pot fi reprezentate de cel mult trei studenţi 
participanţi, indiferent de ciclul de studii universitare.  

  

Redactarea lucrărilor trebuie să respecte 
următoarele cerinţe:  

  lucrările pot fi elaborate individual sau în echipă şi pot 
avea maxim 10 pagini, redactate în Microsoft Word 2003;  
 

Titlul lucrării - Font Times New Roman (TNR), mărime 
14, bold, centrat;  
 

Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea 
pe care o reprezintă autorul(ii); font TNR, mărime 11, 
bold, centrat;  

    

Rezumatul - maxim 300 de cuvinte; font TNR, mărime 
10, cursiv (italic), aliniat stânga-dreapta (Justify); între 
numele autorului şi rezumat se lasă un rând liber;  
 

Cuvinte cheie - maxim 6 cuvinte cheie; font TNR, 
mărime 10; între rezumat şi cuvintele cheie se lasă un 
rând liber;  
 Titlurile capitolelor se scriu cu font TNR, mărime 12, 
bold;  
 Textul articolului se scrie cu font TNR, mărime 12, 
normal, spaţiere la un rând, aliniat stânga-dreapta 
(Justify);  
 Figurile vor fi integrate în text; sub fiecare figură se 
scrie centrat prescurtarea Fig. şi numărul curent 
urmate de explicaţii - scrise cu font TNR, mărime 11, 
normal. Sub fiecare figură, dacă este cazul, se 
menţionează sursa bibliografică cu font TNR, mărime 
8, cursiv (italic);  
 

Tabelele introduse în text se vor numerota cu cifre 
arabe. Cuvântul Tabel şi numărul curent se scriu 
aliniat la dreapta, deasupra tabelului, iar explicaţiile 
centrat pe rândul imediat următor - font TNR, mărime 
11, normal. Formatarea tabelelor se realizează în mod 
unitar pentru întreaga lucrare. Sub fiecare tabel, dacă 
este cazul, se menţionează sursa bibliografică cu font 
TNR, mărime 8, cursiv (italic);  
 

Formulele se vor redacta cu font TNR, mărime 11, 
normal, respectând convenţiile uzuale privind stilul şi 
dimensiunile pentru variabile, funcţii, vectori etc. 
Fiecare formulă va fi amplasată centrat şi se 
numerotează în dreapta, între paranteze rotunde;  
 

Trimiterile la sursele bibliografice se inserează în 
subsolul paginii, ca note de subsol, menţionându-se 
numele autorilor, titlul lucrării, editura, localitatea, anul 
apariţiei şi pagina;  
 

Bibliografia se poziţionează la sfârşitul lucrării,    
ordonată   alfabetic   după   numele  

  

primului autor, indiferent de tipul sursei, sub formă de 
listă numerotată (scrisă cu font TNR, mărime 12, 
normal). Pentru titlul lucrărilor din bibliografie se 
foloseşte TNR, mărime 12, cursiv (italic).  

Lucrarea se va denumi cu initialele universitătii-nume 
student participant (exemplu ubv-popdaniel.doc).  

Pentru a fi admise în concurs, lucrările trebuie să 
respecte criteriile de redactare menţionate mai sus, să 
se încadreze în tematica secţiunii şi să fie trimise în 
termen organizatorilor la următoarea adresă de e-mail: 
olimpiada.management@ubv.ro, cu menţiunea 
“Lucrare olimpiada”.  

Simultan se va trimite atestatul semnat de decanul 
facultăţii reprezentate de student (scanat si salvat cu 
denumirea: atestat- initiale universitate-
numestudent.jpg) şi ulterior fişa de participare pentru 
studentul care va susţine lucrarea individuală sau 
colectivă (salvată cu denumirea: fp-initiale universitate-
numestudent).  

CONTACT: olimpiada.management@ubv.ro  

Conf.univ.dr. SÎRBU JANETTA  
sjanetta2002@yahoo.com 
Telefon: 0264 591830; 0745773200  
   
Lector univ. dr. CRIŞAN CORNEL                     
cornel_crisan25@yahoo.com  
Telefon:  0264 591830; 0741072490 
 
Lector univ. dr. POPA ANAMARIA 
anyiap@gmail.com 
Telefon:  0264 591830; 0749542991 
 
 

formatul paginii - A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus 2 
cm, jos 2 cm, dreapta 2cm;  
 

Autorul(ii) lucrării: Font TNR, mărime 12, bold, centrat. 
Între titlul lucrării şi numele autorului se lasă un rând 
liber. ATENŢIE! Nu se trece numele cadrului didactic 
îndrumător;  
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