
OLIMIPIADA NAȚIONALĂ A ECONOMIȘTILOR ÎN FORMARE (ONEF) - 

Competiția de comunicări științifice, secțiunea masterat și licență / 27 mai 2021 și 05 

iunie 2022 

 

 Secțiunea licență, subsecțiunile Economie și Administrarea Afacerilor - Facultatea 

de Științe Economice, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu, coordonatorul comitetului de 

organizare la nivelul facultății: doamna decan prof. univ. dr. Cristina Roxana TĂNĂSESCU; 5 

iunie 2022, online. 

 Secțiunea masterat, subsecțiunile Economie și Administrarea Afacerilor - 

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului; coordonatorul comitetului de organizare 

la nivelul facultății: doamna decan prof. univ. dr. Mirela STOIAN; 27 mai 2021, online. 

 Au fost înscrise 46 de lucrări la secțiunea licență și 33 la secțiunea masterat, provenind 

de la facultățile membre AFER din întreaga țară. 

Componența comisiei de jurizare pentru secțiunea licență, subsecțiunea Economie a fost: 

1. prof. univ. dr. Mihai ROMAN,  

Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică,  

Academia de Studii Economice din București – președinte; 

2. conf. univ. dr. Anca BANDOI,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea din Craiova – membru; 

3. conf. univ. dr. Valentin RADU,  

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea "Valahia" din Ploiești – membru; 

4. conf univ. dr. Ioana SBÂRCEA,  

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu –  secretar; 

5. student-doctorand Daria SITEA,  

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu –  membru. 



În urma evaluării conţinutului şi a susţinerii lucrărilor, comisia de jurizare a acordat următoarele 

premii: 

1. Marele premiu „Ion Gh. Roșca” a revenit studentului Letițchi Vlad de la Facultatea 

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice din București 

pentru lucrarea „Modelarea pieței financiare observată ca sistem economic” 

2. Premiile cu destinaţie: 

● Premiul pentru creativitate și inovare a revenit studentei Sava Andreea de la Facultatea 

Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea din Alexandru Ioan Cuza din Iași pentru 

lucrarea „Analiza statistică a șomajului în țările membre ale Uniunii Europene”. 

● Premiul pentru originalitatea abordării a revenit studenților Cojocaru Alexandru și Dascălu 

Iulian, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava pentru lucrarea „Percepția generațiilor Yși Z privind procesul digitalizării 

contabilității”. 

● Premiul pentru aplicabilitate a revenit studentului Șandor Robert Severino de la Facultatea de 

Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea de Vest Timișoara pentru lucrarea 

„Propunerea unui framework pentru dezvoltarea aplicațiilor web based. Studiu de caz Laundry 

Service”. 

3. Menţiunea a fost acordată studentului Spătaru Alexandru Cătălin de la Facultatea de Finanțe, 

Asigurări, Bănci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București pentru 

lucrarea „Utilizarea momentelor statistice în selecția portofoliilor de criptomonede. O abordare 

bazată pe analiza Cluster”. 

Componența comisiei de jurizare pentru secțiunea licență, subsecțiunea Administrarea 

Afacerilor a fost: 

1. prof. univ. dr. Camelia HAȚEGAN,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea de Vest din Timișoara – președinte; 

2. prof. univ. dr. Dorel PARASCHIV,  

Facultatea de Relații Economice Internaționale,  

Academia de Studii Economice din București – membru; 

3. conf. univ. dr. Răzvan ȘERBU,  

Facultatea de Științe Economice,  



Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – secretar; 

4. lect. univ. dr. Tudor JIJIE,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași – membru; 

5. student-doctorand Nancy PANȚA,  

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – membru. 

În urma evaluării conţinutului şi a susţinerii lucrărilor, comisia de jurizare a acordat următoarele 

premii: 

1. Marele premiu „Virgil Madgearu” a revenit studentelor Caraman Alina și Racoviță Maria de 

la Facultatea Management, AS.E. pentru lucrarea „Magazinele digitale-oportunitate sau 

necesitate ”. 

2. Premiile cu destinaţie: 

● Premiul pentru actualitate a revenit studentelor Ban Elisa Maria Ines, Galea Ioana Florina, 

Gorbatiuc Ana de la Facultatea Științe Economice, Universitatea din Oradea pentru lucrarea 

„Schimbări ale comportamentului de consum cauzate de pandemia Covid-19 ”. 

● Premiul pentru abordarea interdisciplinară a revenit studentei Mircioiu Corina Elena, de la 

Facultatea de Management, A.S.E. pentru lucrarea „ Influența stilului de leadership asupra 

motivării angajaților din sistemul de sănătate”. 

3. Menţiunea a fost acordată studenților Lazar Beatrice Andreea , Pana Nicola Madalina, Onofrei 

Claudiu Ionut de la Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești pentru 

lucrarea „Pentru că vrei să știi totul despre bani: azi economisești, mâine investești!- 

Dezvoltarea unei campanii de promovare a educației financiare în rândul tinerilor din 

România”. 

Componența comisiei de jurizare pentru secțiunea masterat, subsecțiunea Economie a fost: 

1. prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN,  

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică,  

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – președinte; 

2. prof. univ. dr. Mihaela MUNTEAN,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  



Universitatea de Vest din Timișoara – membru; 

3. conf. univ. dr. Raluca CLIPA,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza din Iași" – membru; 

4. lect. univ. dr. Mihai DINU,  

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,  

Academia de Studii Economice din București – secretar; 

5. student-doctorand Marius CONSTANTIN,  

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,  

Academia de Studii Economice din București – membru. 

În urma evaluării conţinutului şi a susţinerii lucrărilor, comisia de jurizare a acordat următoarele 

premii: 

1. Marele premiu „Paul Bran” a revenit studentului Grecu Robert-Adrian din cadrul Facultății 

de Finante, Asigurari, Banci și Burse de Valori, Academia de Studii Economice din București 

pentru lucrarea „Efectele economice ale pandemiei COVID-19 la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene”. 

2.  Premiile cu destinaţie : 

 Premiul pentru originalitatea abordării a revenit studentei Ștrango Cristina din cadrul 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest din Timișoara 

pentru lucrarea  „Poate digitalizarea serviciilor publice reduce evaziunea fiscală?”. 

 Premiul pentru aplicabilitate a revenit studenților Sandulachi Anamaria și Ivaniuc Anda 

Larisa din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea 

„Ștefan cel Mare” din Suceava, pentru lucrarea „Model econometric de evaluare a goodwill-

ului pentru companiile care aplică raportarea integrată”, care a întrunit 90 puncte, peste cel 

puţin 80 puncte cerute de exigenţele impuse de art.15 din Regulamentul Olimpiadei. 

3. Cele două mențiuni au fost acordate studentelor Amarandei Marta și Ionela Breazu Andreea 

de la Facultatea de Management, Academia de Studii Economice pentru lucrarea  „Cercetare 

privind efectele telemuncii asupra vieții sociale și de familie în perioada SARS-CoV-2” și 

studenților ALEXANDRU Constantin Daniel și CROITOR Paula Andreea de la Facultatea de 

Științe Economice și Administrație Publică, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, 

pentru lucrarea  „conceptualizarea Unui Model econometric de evaluare a prețurilor de transfer 

în funcție de indicele de localizare geografică”. 



Componența comisiei de jurizare pentru secțiunea licență, subsecțiunea Administrarea 

Afacerilor a fost: 

1. prof. univ. dr. Valentin NIȚĂ,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași – președinte; 

2. prof. univ. dr. Nicoleta CRISTACHE,  

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor,  

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați – membru; 

3. lect. univ. dr. Alina BREZOI,  

Facultatea de Științe Economice,  

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești – membru; 

4. asist. univ. dr. Bogdan CHIRIPUCI,  

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,  

Academia de Studii Economice din București – secretar; 

5. student-doctorand Vlad TURCEA,  

Facultatea de Economie Agroalimentară și a Mediului,  

Academia de Studii Economice din București  – membru. 

În urma evaluării conţinutului şi a susţinerii lucrărilor, comisia de jurizare a acordat următoarele 

premii: 

1.Marele premiu „Virgil Madgearu” a revenit studentului Boțoroga Cosmin-Alin,  de la 

Facultatea de Relații Economice Internaționale, Academia de Studii Economice pentru lucrarea  

„Influența dimensiunilor culturii asupra stilurilor de management -Studiu de caz- O abordare 

comparativă asupra stilului de management din România și Turcia”. 

2. Premiile cu destinaţie: 

 Premiul pentru creativitate şi inovare a revenit studentei Todi Ana Maria, de la Facultatea 

de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 

pentru lucrarea  „Plafonul de sticlă în România: impactul și efectele acestuia asupra femeilor 

manager și antreprenor”. 

 Premiul pentru originalitatea abordării a revenit studentului Diaconescu Vlad,  de la 

Facultatea de Business și Turism, Academia de Studii Economice pentru lucrarea  „Turist 

în orașul meu: cât de atractiv este Bucureștiul pentru locuitorii săi?”. 

 



3. Menţiunea a fost acordată studentei Deaconu Elena Mădălina, de la Facultatea Economie 

Agroalimentară și a Mediului, Academia de Studii Economice, pentru lucrarea  „Marchează 

agricultura regenerativă o schimbare de paradigmă? Evidențe din România și Uniunea 

Europeană”. 

 


