
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR ÎN FORMARE” (ONEF), ediția 2021 

 

Dragi studenți, 

 

Și în acest an sub egida AFER se va organiza OLIMPIADA NAŢIONALĂ A ECONOMIŞTILOR 

ÎN FORMARE” (ONEF) 

La ediția din acest an, facultățile gazdă, în funcție de competiția lansată, sunt:  

- competiția de comunicări științifice, secțiunea licență: Facultatea de Științe Economice, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; contact: doamna lect. univ. dr. Renate BRATU 

(renate.bratu@ulbsibiu.ro); 

- competiția de comunicări științifice, secțiunea masterat: Facultatea de Economie 

Agroalimentară si a Mediului, Academia de Studii Economice din București; contact: doamna prof. 

univ. dr. Roxana PĂTĂRLĂGEANU (rpatarlageanu@eam.ase.ro); 

– școala de vară: Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea „Ștefan 

cel Mare” din Suceava; contact: doamna prof. univ. dr. Carmen NĂSTASE (carmen.nastase@usm.ro); 

 

Potrivit Regulamentului, Olimpiada se organizează și se desfășoară în două faze: locală și națională. 

 

(1) Faza locală constă în selecția lucrărilor (comunicărilor științifice) / planurilor de afaceri la nivelul 

fiecărei facultăți care are calitatea de membru al AFER, potrivit unor proceduri stabilite de către 

aceasta, dar cu aplicarea criteriilor de evaluare stabilite prin prezentul regulament. 

(2) Faza națională a Olimpiadei: 

a) partea reprezentând Competiția de comunicări științifice (secțiunea licență în perioada 4-5 

iunie iar secțiunea masterat în perioada 27-29 mai); 

b) partea reprezentând Competiția de planuri de afaceri (în perioada 10-12 decembrie); vom 

reveni cu informații suplimentare despre faza națională a competiției de planuri de afaceri, ce va fi 

organizată în premieră în acest an; 

c) școala de vară (în septembrie; vă vom transmite ulterior mai multe informații). 

 

După cum poate știți, începând din 2018 faza națională a competiției de comunicări științifice se 

organizează pe 2 secțiuni distincte (licență respectiv masterat), în funcție de nivelul de pregătire 

universitară al studenților. În funcție de diversitatea tematicii și a numărului de lucrări / comunicări 

înscrise, în cadrul celor două secțiuni ale Olimpiadei se vor putea organiza subsecțiuni distincte, cu 

respectarea ciclului universitar în care sunt înmatriculați studenții: licență, respectiv masterat, și a 

unui număr minim de lucrări/comunicări per subsecțiune (cel puțin 15). 

Facultățile pot înscrie la faza națională a competiției de comunicări științifice, într-o secțiune de 

comunicări, cel mult 3 (trei) lucrări / comunicări pentru fiecare ciclu de studii universitare (licență, 

respectiv masterat), respectiv, pentru competiția de planuri de afaceri cel mult 3 (trei) planuri de 

afaceri, care au fost selecționate în faza locală, în baza criteriilor de evaluare prevăzute la art. 10 (1) 

din prezentul Regulament și însoțite de raportul antiplagiat aferent fiecărei/ui lucrări/plan. 

Limitele maxime admise pentru coeficienții de similitudine sunt: 30% pentru coeficientul 1 și 5% 

pentru coeficientul 2. O lucrare / comunicare poate avea mai mulți studenți autori. La 

faza națională a competiției vor participa studenții autori ai comunicărilor / lucrărilor, fără să fie 

însoțiți de cadrele didactice care i-au îndrumat în procesul de elaborare a acestora. 
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