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Capitolul I - Dispoziții generale 
 

Art. 1. 
 
Prin această Sesiune de comunicări științifice, ASOCIAȚIA YOUNG ACCOUNTANTS 

ASSOCIATION, denumită în continuare „YAA”, cu sediul social în Timișoara, Str. Johann 

Heinrich Pestalozzi 16, Et. 1, Sala 108, cod unic de identificare 35684424, telefon: 

0754265708, e-mail: yaa.feaa@e-uvt.ro, urmărește apropierea și încurajarea studenților 

Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor din Timișoara, precum și a altor 

facultăți din țară de domeniul cercetării, având ca ţintă aprofundarea competenţelor de 

cercetare ştiinţifică în domeniul economic, însoţită de dezvoltarea aptitudinilor de lucru şi 

comunicare în echipă, de evaluare, precum şi cultivarea spiritului de competiţie.  

 

Art. 2  
Având ca obiectiv îmbunătăţirea acestor calități atât de necesare domeniului economic, 

această competiție reprezintă o activitate deosebit de utilă în procesul de formare a viitorilor 

specialişti din domeniul economic, prezenta versiune a Regulamentului stabileşte noile 

coordonate ale organizării şi desfăşurării Sesiunii de comunicări ştiinţifice studențești. 

 

 

 

 

 

Capitolul II - Organizarea sesiunii de comunicări ştiinţifice studențești 

 

Art. 3 
 
Sesiunea de comunicăriștiințifice organizatăde către YAA se aflăla a șasea edițieși 

sedesfășoară într-o singură etapă, având ca și destinatar studenții aflați în pogramul de studii 

de licență din cadrul Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, precum și 

celelalte facultăți din țară, la nivel de licență. 

 

Art. 4 

Fiecare participant va avea la dispoziție 10 minute pentru prezentarea lucrării. Prezentarea va 

fi urmată de o discuție liberă, pentru dezbaterea subiectului abordat,iar jurații vor putea adresa 

întrebări de departajare concurenților. 
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Capitolul III - Desfășurarea sesiunii de comunicări ştiinţificestudențești 

 

Art. 5 
Alin (1) Sesiunea de comunicări se va desfășura în data de13.05.2021.  
Alin (2) Pentru luna mai 2021, competiţia se va desfăşura pe următoarele secţiuni:  
∑ Cibernetică, statistică şi informatică economică;  
∑ Economie şi dezvoltare durabilă;  
∑ Finanţe – Contabilitate; ; 
∑ Management;  
∑ Marketing. 

  
Art. 6 
Locul de desfășurare al sesiunii de comunicări ştiinţifice va fi platforma online Google Meet, 
printr-o  videoconferință, materializată sub formă de link, pe care participanții îl vor primi pe 
adresa lor de e-mail și îl vor accesa în ziua evenimentului. 

 

Art. 7 

Alin (1) Secţiunile sesiunii de comunicări se pot organiza cu respectarea prevederilor art. 4, 

peurmătoarele subsecţiuni: 
 

Secțiuni Subsecțiuni 

1. Cibernetică, statistică şi informatică 

economică 

1.1 Cibernetică economică 

1.2 Statistică şi previziune economică 
1.3 Informatică economică 

2. Economieşi dezvoltare durabilă 2.1 Complexitatea sistemelor economice şi 

gestiunea situaţiilor limită 

2.2 Economie şi comunicare în afaceri 
2.3 Economie şi afaceri internaţionale 

2.4 Globalizare economică 
2.5 Dezvoltare durabilă 

3.   Finanţe – Contabilitate 3.1 Finanţe publice şi private 

3.2 Asigurări 

3.3 Instituţii şi pieţe financiare 
3.4 Contabilitate financiară 

3.5 Contabilitate de gestiune 

3.6 Analiză economico-financiară 
3.7 Audit financiar-contabil 

3.8 Controlling 

4. Management 4.1 Managementul resurselor umane 

4.2 Managementul financiar al întreprinderii 
4.3 Managementul costurilor 

4.4 Managementul investițiilor 

4.5 Management comparat 

5.Marketing 5.1 Comportamentul consumatorului 

5.2 Managementul produsului și al brandului 

5.3 Marketing online 

5.4 Marketingul serviciilor 
5.5 Marketing business to business 

http://www.facebook.com/YAATimisoara
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Pentru a asigura condiţii optime de reuşită a competitiei, se stabilesc următoarele etape 
premergătoare: 
 

Desfășurarea 

proiectului 

Termen 

limită 
Observații 

Înscrierea 

participanților 

06.05.2020, 

ora 23:59 

Fiecare student completeazăformularul afișat pe canalele de 

comunicare YAA (Facebook: 

https://www.facebook.com/YAATimisoara/; Instagram: 

@yaatimisoara; site web: https://yaatimisoara.ro 

șiYouTube: 

https://www.youtube.com/channel/UCjSEw3XMp0mp9T3-

MuU1Q9A), unde se menționează doar secțiunea, tema 

fiindcomunicată cu ocaziatransmiterii lucrării finale. 

Transmiterea 

electronică a 

lucrărilor către 

organizatori, pe 

adresa de e-mail a 

asociației: 

yaa.feaa@e-uvt.ro 

07.05.2020, 

ora 23:59 

Lucrările, respectândcondiţiile de tehnoredactarecerute de 

către organizatori,vor fi transmise acestora (fărăa se 

menţiona cadrul didacticîndrumător); 

Lucrările vor fi salvate de către participanți și transmise 

către YAA cu titlul  „NUME_PRENUME_SECȚIUNE” 

Desfăşurarea 

sesiunii de 

comunicări 

13.05.2020, 

începând 

cu ora 

11:00 

Susținerea lucrărilor în fațacomisiei; 

Festivitatea de premiere. 

 
 

Art.8 
Alin(1). Lucrările care nu vor ajunge în termen la organizatori nu vor putea intra în 
competiţie. 
Alin(2). Menționăm faptul călucrările vor fi supuse unei proceduri anti-plagiat, iar 
procentul maximadmis este de 30%. 
Alin(3). Luăm în considerare faptul că lucrările prezentate pot fi părți ale lucrărilor de 
licență. În acest sens, lucrările studentilor din ani terminali nu vor fi supuse unei proceduri 
anti-plagiat pentru a nu afecta procentajul de plagiat. 
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Capitolul IV - Evaluarea lucrărilor 
 

Art. 9 
Procesul de evaluare a lucrărilor prezentate în sesiunea de comunicări se va desfăşura pe 
baza următoarelor criterii stabilite de către YAA: 
 

Denumirea criteriilor 

Număr de puncte 

Maxim 

posibil 

Evaluare 

I. Evaluarea conţinutului lucrării (realizată înainte de susţinere) 60  

1. Titlul lucrării 4  

1.1. Se înscrie în tematica secţiunii 2  

1.2. Formularea este clară şi concisă 2  

2. Structura şi stilul lucrării 6  

2.1. Structura (introducere, cuprins, concluzii, bibliografie) 1  

2.2. Stilul (redactare, logica derulării, expresivitatea ilustraţiilor, 

grafice etc.) 

2  

2.3. Rezumatul (max. ½ pagină) în limba română  2  

2.4. Cuvinte cheie 1  

3. Conţinutul teoretic 8  

3.1. Reflectarea conceptelor, teoriilor, noţiunilor; folosirea corectăa 
acestora 

5  

3.2. Utilizarea bibliografiei (este legată strict de subiect, grad 

deprelucrare, 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 

șiaplicabilitatea 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 unuirezumat/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  

 

 
 

Art. 10 
 
Alin (1) Evaluarea va fi făcutăde către o comisie de jurizare alcătuitădin cadre 
didacticeşipartenerii prezentului proiect.  

http://www.facebook.com/YAATimisoara
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Alin (2) Pentru a se evita conflictul de interese în evaluarea lucrărilor se vaţine seama de: 
 

a) Membrii aflați în organizare acestei competiții nu au dreptul să participe cu lucrări de 
cercetare.  

b) Profesorii care fac parte din comisia de jurizare nu pot coordona lucrările studenţilor 

aflaţi în concurs. 

 

Art. 11 Comisiile de jurizare vor fi stabilite de către YAA. 
 

Art. 12  
Alin (1) Atribuţiile comisiei de jurizare, sunt următoarele:  
- evaluează, din timp, conţinutul lucrărilor puse la dispoziţie, de către YAA.  
- participă la susţinerea lucrărilor şi efectuează evaluarea susţinerii în plenul secţiunii; 
 
- deliberează asupra clasificării studenţilor în funcţie de rezultatele obţinute. Punctajul final, 

în vederea ierarhizării lucrărilor, se va stabili ca medie aritmetică simplă a punctajului acordat 

de către fiecare evaluator.  
- întocmeşte procesul verbal cu hotărârea de ierarhizare a lucrărilor şi acordare a premiilor; 
 
Alin (2) Comisia îşi asumărăspunderea profesională şi moralăpentru evaluarea 

corectă,imparţială a lucrărilor prezentate, asigurând transparenţa întregului proces 

competiţional. 
 

 

Capitolul V - Distincţii acordate în sesiunea de comunicări 
 

Art. 13  
Alin (1) Cele mai reuşite lucrări vor fi distinse cu diplomeşi premii astfel:  

∑ Premiul I, II şi III, acordate în funcţie de punctajul final.  
∑ Mențiunea I, II și III acordate în funcţie de punctajul final. 

∑ Un premiu special. 

Alin (2) Premiul I, II şi III vor fi acordate de către CECCAR, în sumă de 500, 300 respectiv 

200 de lei. 

Alin (3) Cele 3mențiuni vor fi acordate de către ACCA și vor consta în gadget-uri folositoare 

studenților. 

Alin (4) Premiul special va fi acordat de către YAAși va consta în obiecte personalizate și/sau 

produse de birotică. Premiul se va oferi participantului care se clasează imediat dupa cea de-a 

treia mențiune, indiferent depunctaj. 

 

Art. 14 
Fiecare categorie de premii se acordănumai însituația în care lucrările respective au 
îndeplinit cerinţele de exigenţă calitativă, adică un număr minim total de 80 de puncte din 
100. 
 

Art. 15 
 

http://www.facebook.com/YAATimisoara
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Alin (1) Diplomele care însoţesc distincţiile obţinute de către studenţi vor fi emise de 
cătreconducerea YAA. 
 
Alin (2) Toţi studenţii care au prezentat lucrări în secţiunile concursului vor primi 

diplomădeparticipare emisă de către YAA împreună cu Facultatea de Economie și de 

Administrare a Afacerilor din Timișoara. 
 

 

Capitolul VII - Prelucrarea datelor personale 

 

Art. 16 

Alin (1) YAA în calitate de “Operator de date” prelucrează datele cu caracter personal 

furnizate de dumneavoastră, prin mijloace automatizate și manuale, în scopul organizării și 

desfășurării preentul concurs, „Economia în Limbaj Studențesc”. 

 

Alin (2)  Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către YAA și împuterniciții 

acestuia în temeiul art. 6 alin. 1 lit c, e și f din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date respectiv îndeplinirea unei 

obligații legale care îi revine operatorului, îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes 

public precum și interesul legitim al Operatorului. 

 

Alin (3) Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea participării, precum și 

imposibilitatea prelucrării datelor în scopul exercitării organizării și desfășurării concursului 

„Economia în Limbaj Studențesc”. 

 

Alin (4) Activitățile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează 

de către YAA prin organizatorii săi și privesc: 

a) organizarea și desfășurarea concursurilor destinate participanților în scopul dezvoltării 

profesionale și personale a acestora; 

b) transmiterea unor anunțuri legate de viitoare evenimente și activități YAA, orice alte 

informări, cu diverse ocazii; 

c) organizarea și monitorizarea activității participanților din cadrul concursului 

„Economia în Limbaj Studențesc”; 

d) activități de evidență a participanților; 

e) păstrarea comunicării între participanți și organizatori prin intermediul mail-ului și/sau 

numărului de telefon; 

f)          livrarea premiilor către câștigători. 

 

http://www.facebook.com/YAATimisoara
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Alin (5) Cu ocazia organizării și a desfășurării evenimentului, YAA va putea utiliza sisteme 

de înregistrare audio-video și va putea prelua imagini prin intermediul fotografiilor sau a 

clipurilor video. Înregistrările și fotografiile vor fi stocate în scopul de a fi făcute publice, 

pentru mediatizarea evenimentului, prin canalele de comunicare ale YAA. 

 

Alin (6) Vă informăm că prelucrăm următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, 

data nașterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, studiile, imaginea, vocea, CNP, seria și 

numărul de buletin, precum și adresa de domiciliu sau o altă adresă transmisă de participant, 

la care acesta dorește livrarea premiului.  

 

Alin (7) Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe toată durata deținerii calității de 

participant al concursului „Economia în Limbaj Studențesc” precum și după finalizarea 

acestuia, în scopul publicității. Ulterior, aceste date vor fi prelucrate exclusiv prin stocare 

și/sau consultare pe durata necesară respectării obligațiilor legale ale YAA și a termenelor 

legale de arhivare. Persoana care va ocupa locul I al concursului „Economia în Limbaj 

Studențesc” își exprimă acordul cu privire la publicarea lucrării în revista “CECCAR 

Business Magazine”, ca parte a premiului acordat. 

 

Alin (8) Prin participare, accepți că organizatorii pot prelucra datele tale personale și pot fi 

folosite în scopul publicității și pentru anunțarea tuturor premianților, fără a mai fi necesară o 

altă formă de confirmare a acordului privind aceste date.  

 

Alin (9) Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în 

cazul în care vor câștiga, numele, prenumele adresa de email, numărul de telefon și adresa de 

reședință vor fi oferite Organizatorilor, în vederea livrării premiului, cu ștergerea lor de către 

aceștia după livrarea premiului. 

 

Alin (9) Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și libera circulație a acestor date și a prevederilor legislației interne privind protecția 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu carater personal și libera circulație a acestor 

date, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și 

dreptul la ștergerea datelor, în condițiile prevăzute de Regulament. 

 

Alin (10) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa printr-un mail la adresa de e-

mail: yaa.feaa@e-uvt.ro. De asemenea, pentru orice întrebări sau nemulțumiri vă puteți adresa 

http://www.facebook.com/YAATimisoara
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telefonic la numărul de telefon 0754265708, iar dacă sunteți de părere că vi s-a încălcat vreun 

drept privind acest subiect, vă puteți adresa Autorității de Supraveghere a Protecției Datelor 

cu Caracter Personal. 

 

Alin (11) Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru 

asigurarea securității datelor dumneavoastră personale, a protejării acestora împotriva 

distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor. 

 

Capitolul VIII - Dispoziții finale 
 
 
Art. 17 Organizația studențească YAA va asigura consultanţa necesară şi va monitoriza 
desfăşurarea evenimentului. 

 

Art. 18  
Condițiile de tehnoredactare a lucrărilor sunt următoarele: 
 

∑ Lucrările pot fi elaborate doar individual şi pot avea maxim 10 pagini; 

∑ Acestea vor fi redactate doar în limba română; 

∑ Formatul paginii –A4, cu marginile stânga 2,5cm, sus, jos, dreapta 2 cm; 

∑ Titlul lucrării-font Times New Roman, mărime 14, bold, centrat; 

∑ Autorul(ii) lucrării: font TNR, mărime 12, bold, centrat. Între titlul lucrării şi numele 

autorului se lasă un rând liber. 

∑ Sub autor(i), se precizează universitatea şi facultatea pe care o reprezintă; font TNR, 

mărime 11, bold, centrat; 

∑ Rezumatul-maxim 300 de cuvinte (în limba română); 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, mărime8, 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; 
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∑ Trimiterile la sursele bibliograficese 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) 
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