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REUNIUNE DE LUCRU
- consemnare I. PREAMBUL
1. La reuniunea de lucru din data de 16 ianuarie 2015, desfăşurată la ASE Bucureşti, au participat:
- prof. univ. dr. Ioan Talpoş - Preşedintele AFER;
- prof. univ. dr. Constantin Roşca - Director executiv;
- prof. univ. dr. Nicolae Istudor - Preşedintele Comitetului Director, Prorector ASE Bucureşti;
- prof. univ. dr. Marian Siminică - Vicepreşedinte al Comitetului Director; Decan Facultatea de
Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea din
Craiova;
- prof. univ. dr. Dorel Ailenei - Decan Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată, ASE
Bucureşti;
- prof. univ. dr. Dumitru Matiş - membru Consiliul Academic, Decan Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj Napoca;
- prof. univ. dr. Călin Vegheş - membru Comitetul Director, Decan Facultatea de Marketing, ASE
Bucureşti;
- prof. univ. dr. Valeriu Potecea - membru Comitetul Director, Decan Facultatea de Relaţii
Comerciale şi Financiar Bancare Interne şi Internaţionale,
Universitatea Româno-Americană Bucureşti;
- prof. univ. dr. Carmen Năstase - Director departament AFER, Decan Facultatea de Ştiinţe
Economice şi Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel
Mare” Suceava;
- prof. univ. dr. Carmen Băbăiţă - Director departament AFER, Cancelar Universitatea de Vest
Timişoara;
- prof. univ. dr. Elena Spătariu - Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Ovidius”
Constanţa;
- prof. univ. dr. Ion Vorovenci - Consilier AFER, ASE Bucureşti;
- conf. univ. dr. Cristina Ştefan - Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea
„Valahia” din Târgovişte;
- conf. univ. dr. Mariana Radu - Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Valahia” din
Târgovişte;
- conf. univ. dr. Mirela Minică - Secretar departament AFER, Facultatea de Ştiinţe Economice,
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa;
- prof. univ. dr. Constantin Coderie - Facultatea de Management şi Marketing, Universitatea
„ARTIFEX” Bucureşti;
- conf. univ. dr. Amalia Duţu - Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din
Piteşti;
- conf. univ. dr. Cristina Bâldan - Prodecan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din
Piteşti.
2. În deschiderea lucrărilor reuniunii, profesorii Ion Vorovenci, Ioan Talpoş şi Constantin Roşca au
evocat personalitatea lui Mihai Eminescu şi concepţia sa despre economia naţională sub genericul
"Actualitatea gândirii economice a lui Mihai Eminescu".
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II. DEZBATERI
În urma dezbaterii problemelor puse în discuţie, reuniunea de lucru a propus, iar Comitetul Director al
AFER a aprobat următoarele modificări / actualizări cu privire la evenimentele ştiinţifice ale AFER:
1. Faza naţională a competiţiei de comunicări şi referate din cadrul Olimpiadei Naţionale a
Economiştilor în Formare îşi va organiza lucrările pentru toate secţiunile în aceeaşi perioadă: 29 - 30 mai
2015, astfel:
Secţiunea
Cibernetică, statistică şi
informatică economică
Economie şi dezvoltare
durabilă
Finanţe şi instituţii
financiare
Marketing

Organizator
Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică,
Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar Bancare Interne
şi Internaţionale, Universitatea Româno-Americană Bucureşti
Facultatea de Management şi Marketing,
Universitatea „ARTIFEX” Bucureşti

Delegat AFER
Prof.univ.dr. Dinu Airinei
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor
Prof.univ.dr. Ioan Talpoş
Prof.univ.dr. Răzvan Zaharia

2. Etapele competiţiei studenţeşti se vor derula după următorul calendar:
Nr.
crt.

Conţinutul etapelor

Perioada /
Termenul
30 ianuarie
2015

Observaţii
1. Facultăţile gazdă vor comunica, către toate facultăţile
membre ale AFER, condiţiile de participare şi le vor posta pe
site-ul facultăţii
2. Directorul executiv va posta aceste condiţii pe site-ul AFER

1

Stabilirea condiţiilor de participare a
studenţilor la faza naţională

2

Organizarea şi derularea fazei locale a
competiţiei de comunicări şi referate

3

Selecţia lucrărilor care vor participa la
faza naţională

1 - 3 aprilie
2015

4

Înscrierea titlului lucrărilor în competiţia
naţională

3 - 10 aprilie
2015

5

Transmiterea electronică a lucrărilor
către organizatori

10 - 20
aprilie 2015

6

Confirmarea acceptării lucrărilor şi
întocmirea programului

20 - 25
aprilie 2015

7

Propuneri pentru constituirea comisiilor
de jurizare

27 - 30
aprilie 2015

8

Confirmarea acceptului din partea
membrilor propuşi a face parte din
comisiile de jurizare

1 - 5 mai
2015

9

Aprobarea comisiilor de jurizare şi
transmiterea componenţei acestor
comisii către cei interesaţi

5 - 6 mai
2015

10

Stabilirea devizului de cheltuieli al
competiţiei naţionale

6 - 11 mai
2015

1. Directorul executiv al AFER
2. Facultăţile gazdă

11

Transmiterea lucrărilor (sub anonimat)
către membrii comisiilor de jurizare

6 - 11 mai
2015

Facultăţile gazdă vor transmite lucrările înscrise în competiţie
fără posibilitatea de identificare a autorilor acestora

16 februarie - 1. Răspund facultăţile membre ale AFER
31 martie 2015 2. Postare pe site-urile facultăţilor
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1. Răspund facultăţile membre ale AFER
2. Completarea „Atestatului” pentru fiecare lucrare selectată
(Anexa 1 la Regulament, vezi site-ul AFER)
Facultăţile transmit titlul lucrărilor selectate către organizatorii
fazei naţionale
Lucrările, respectând condiţiile de tehnoredactare cerute de
către organizatori conform Anexei 3 la Regulament, vor fi
transmise acestora (fără a se menţiona cadrul didactic
îndrumător)
1. Răspunde colectivul de organizare de la facultăţile gazdă
2. Sinteza programului se va comunica Directorului executiv al
AFER
1. Răspunde Directorul executiv cu consultarea facultăţilor
2. Din comisiile de jurizare nu vor putea face parte persoane din
aceeaşi facultate cu studenţii înscrişi în competiţie
Membrii comisiilor de jurizare transmit electronic către Directorul
executiv „Declaraţia” (Anexa 2 la Regulament, vezi site-ul
AFER)
1. Se aprobă comisiile de către Comitetul Director la propunerea
Directorului executiv
2. Organizatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea
comisiilor de jurizare până în momentul începerii competiţiei

Nr.
crt.

Conţinutul etapelor

Perioada /
Termenul

Observaţii

12

Evaluarea conţinutului teoretic şi
aplicativ al lucrărilor acceptate în
program

11 - 20 mai
2015

Membrii comisiilor de jurizare

13

Desfăşurarea competiţiei

29 - 30 mai
2015

Facultăţile gazdă

Notă: 1. Pentru facultăţile din cadrul ASE Bucureşti, etapele 2 - 7 inclusiv se vor comasa în aşa fel încât în perioada 27-30 aprilie
2015 să se poată încadra în prezentul calendar;
2. Departamentul 6 „Evenimente ştiinţifice” din cadrul AFER, prin directorul său, prof.univ.dr. Carmen Băbăiţă va
monitoriza modul de derulare a acestor etape.

3. Finanţarea fazei naţionale a ONEF va fi asigurată prin coparticipare, astfel:

Nr.
crt.

Categorii de cheltuieli

1. Premii 1
Marele premiu
Premiul special
Premii cu destinaţie
Menţiuni
Premii în obiecte (cărţi, CD-uri etc.)
2. Cheltuieli de transport 2
- pentru studenţi
- pentru membrii comisiilor de jurizare
3. Cheltuieli pentru cazare 2
- pentru studenţi
- pentru membrii comisiilor de jurizare
4. Cheltuieli cu masa 2
- pentru studenţi
- pentru membrii comisiilor de jurizare
5. Alte cheltuieli (publicaţii, programe,
diplome, vizite etc.)

Contribuţie
Facultatea
Facultatea
gazdă
care trimite

Valoare
- lei -

AFER

1000
800
700
500
-

100%
50%
50%
DA

50%
50%
DA

-

100%
DA

-

-

-

100%
100%

-

-

-

100%
-

100%

-

-

-

100%

-

3

3

-

diplome

alte
cheltuieli

-

alte
cheltuieli

Alte surse

Numărul premiilor poate varia pe categorii de competitori (de la studii de licenţă sau master), numărul lucrărilor înscrise în
program determinând numărul subsecţiunilor organizate, iar calitatea lucrărilor şi limitele bugetului aprobat determină
numărul premiilor cu destinaţie, respectiv numărul de menţiuni acordate.
2 Cheltuielile de transport, cazare şi masă pentru persoanele delegate de AFER se vor suporta din bugetul asociaţiei.
3 Cheltuielile cu masa pentru membrii comisiilor de jurizare vor fi suportate de către facultatea gazdă şi facultatea care
trimite, prin punerea la dispoziţia facultăţii gazdă a diurnelor aferente.
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4. Şcoala de vară, ediţia 2015
a) Va fi organizată în perioada 25 iulie - 3 august 2015, prin grija Facultăţii de Ştiinţe Economice şi
Administraţie Publică, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava
b) Facultatea va stabili tematica şi programul orientativ al şcolii de vară până la data de 10 mai 2015.
Tematica şi programul se vor posta pe site-ul facultăţii, precum şi pe site-ul AFER
c) Organizarea şcolii de vară se va aduce la cunoştinţa studenţilor participanţi la faza naţională din perioada
29 - 30 mai 2015

3

5. Începând cu anul 2016, secţiunile fazei naţionale a competiţiei studenţeşti se vor reduce, prin
comasare, de la 8 în prezent la 4, astfel:
Nr.
crt.

Secţiuni

1

Informatică economică

2

Finanţe - Contabilitate

3

Economie şi administrarea afacerilor

4

Management - Marketing

Subsecţiuni
- Cibernetică economică
- Statistică şi previziune economică
- Informatică economică
- Informatică de gestiune
- Finanţe cantitative
- Finanţe publice şi private
- Asigurări
- Instituţii şi pieţe financiare
- Contabilitate financiară
- Contabilitate de gestiune
- Analiză economico-financiară
- Audit financiar-contabil
- Economie (Teorie economică, Globalizare,
Dezvoltare regională şi Dezvoltare durabilă)
- Economie şi afaceri internaţionale
- Administrarea serviciilor de comerţ şi turism
- Economie agroalimentară şi a mediului
- Administrarea exploataţiilor agricole şi silvice
- Antreprenoriat economic
- Management general şi comparat
- Managementul administraţiilor publice
- Cultură managerială şi leadership
- Managementul resurselor umane
- Cercetări de marketing
- Politici şi strategii de marketing
- Marketing on-line

Secţiunile se vor organiza prin alternanţă, câte două pe an (Informatică economică cu Finanţe Contabilitate; Economie şi administrarea afacerilor cu Management - Marketing).
6. Evenimentele ştiinţifice ale cadrelor didactice, din anul 2015, se vor derula astfel:
Nr.
crt.
1
2

3

4
5

Denumire

Perioada

Conferinţa Naţională de
Contabilitate
Conferinţa Naţională de
Economie agroalimentară
şi a mediului

28 - 30
mai 2015
15 - 18
octombrie 2015

Conferinţa Naţională de
Marketing

20 - 23
octombrie 2015

Conferinţa Naţională de
Economie
Congresul Internaţional de
Contabilitate

20 - 21
noiembrie 2015
iunie 2015

Organizator
Facultatea de Ştiinţe Economice,
Universitatea din Oradea
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor,
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Consorţiu de facultăţi:
- Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice Bucureşti
- Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea din Piteşti
- Facultatea de Management - Marketing, Univ. Româno-Americană
Bucureşti
Facultatea de Economie Teoretică şi Aplicată,
Academia de Studii Economice Bucureşti
Facultatea de Ştiinţe Economice,
Universitatea „Ovidius” din Constanţa

Notă:
1. Până la data de 31 ianuarie 2015, facultăţile organizatoare vor emite invitaţia-program cu toate informaţiile specifice
evenimentului, inclusiv titlul generic al temei acestuia. Se vor posta pe site-urile facultăţilor organizatoare şi AFER.
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2. În cadrul congresului, respectiv conferinţelor, se vor organiza work-shop-uri tematice (cel puţin unul) specifice domeniului
ştiinţific (economie agroalimentară, contabilitate, economie, marketing), precum:
a) Perfecţionarea definirii calificărilor universitare şi competenţelor profesionale pe niveluri de studii (licenţă - master doctorat) focalizate pe:
- corespondenţa dintre competenţele înscrise în RNCIS şi cele înscrise în Suplimentul la diploma universitară;
- continuitatea, complementaritatea şi coerenţa între programele studiilor de licenţă - master - doctorat pentru domeniul
ştiinţific al evenimentului respectiv;
- centrarea pe student a curriculei universitare, adaptând programele de studiu la exigenţele ştiinţifice contemporane şi la
cerinţele de pe piaţa muncii;
- realizarea permanentă a feedback-ului cu angajatorii.
b) Perfecţionarea metodologiei ARACIS cu privire la proceduri, criterii, standarde şi indicatori de evaluare academică.
c) Feedback cu angajatorii asupra calităţii serviciilor educaţionale, prin evaluarea competenţelor acţionale formate prin studii
universitare şi confirmate sau nu în exercitarea rolurilor ocupaţionale de către absolvenţii facultăţilor.
Work-shop-ul se va finaliza cu un document consensual (rezoluţie, acord, convenţie etc.) cu propunerile rezultate. Documentul
respectiv va fi înaintat la Comitetul Director al AFER şi postat pe site-ul asociaţiei şi pe cel al facultăţii organizatoare.
3. Directorul executiv şi Directorul departamentului (prof.univ.dr. Carmen Băbăiţă) vor monitoriza desfăşurarea evenimentelor
ştiinţifice ale cadrelor didactice.

7. Departamentul „Perfecţionarea pregătirii manageriale a structurilor universitare”, prin:
- prof.univ.dr. Carmen Năstase - director al departamentului
- prof.univ.dr. Liviu Ilieş - director al CPM
- conf.univ.dr. Mirela Minică - secretar al departamentului
- conf.univ.dr. Laurenţiu Dragomir - secretar al AFER
se va ocupa, de urgenţă, cu demersurile necesare pentru înfiinţarea Centrului de Perfecţionare
Managerială - CPM, cu sediul la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, Universitatea
„Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.
Directorul executiv va urmări modul în care evoluează acest demers.
8. Directorul executiv al AFER se va ocupa de pregătirea materialelor necesare pentru:
- Adunarea generală a AFER care va avea loc în ziua de 27 martie 2015, la sediul Universităţii RomânoAmericane din Bucureşti;
- Evenimentul jubiliar - AFER la 10 ani - care va avea loc la Suceava, în perioada 31 iulie - 2 august 2015;
- Actualizarea Programelor de activitate ale AFER în perioada 2013-2016 şi care vor fi prezentate în Adunarea
generală din data de 27 martie 2015.
Cu acest prilej, Directorul executiv va avea grijă ca în Bugetul AFER pe anul 2015 să fie incluse toate
cheltuielile ce decurg din acţiunile stabilite prin reuniunea de lucru ce a avut loc în ziua de 16 ianuarie 2015.

Bucureşti,
16 ianuarie 2015

Preşedintele AFER,
Prof.univ.dr. Ioan Talpoş

Preşedintele Comitetului Director,
Prof.univ.dr. Nicolae Istudor
Director executiv,
Prof.univ.dr. Constantin Roşca
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