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Obiectivele manifestării: 

- Comunicarea de către doctoranzii în domeniul Economie și în domenii complementare a celor 

mai valoroase rezultate ale cercetărilor proprii; 

- Conștientizarea și asumarea de către tinerii cercetători economiști a rolului și 
responsabilităților ce le revin în planul teoretic al cercetării, dar și în planul soluțiilor practice 

la problemele economice contemporane; 

- Forum de stimulare a comunicării între doctoranzii cu preocupări în direcții de cercetare 

similare și/sau conexe. 

 

 

Comitet științific: 
Președinte: 

Prof.univ.dr. Anca DODESCU – Decanul Facultății de Științe Economice din cadrul Universității din 

Oradea, președintele Filialei Bihor a Asociației Generale a Economiștilor din România 

 

Membri: 
- Prof.univ.dr. Mihai BERINDE – Prodecan, Facultatea de Științe Economice a Universității din Oradea, 

Directorul Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă 
- Prof.univ.dr. Gheorghe OLAH – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice  

- Conf.univ.dr. Adriana GIURGIU – Directorul Departament I.D. al Universității din Oradea, Secretar 

științific al Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă 
- Conf.univ.dr. Ioana POP-COHUȚ – Secretar științific al  Facultății de Științe Economice din cadrul 

Universității din Oradea, secretar general al Filialei Bihor a Asociației Generale a Economiștilor din 

România 

- Conf.univ.dr. Olimpia BAN – Șef de catedră, Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe 

Economice – Catedra de Economie 

- Conf.univ.dr. Daniel BĂDULESCU – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice  

- Conf.univ.dr. Adrian FLOREA – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice  

- Conf.univ.dr. Ioana MEȘTER – Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Economice  

 

 

 

Comitet de organizare: 
Președinte: 

Prof.univ.dr. Alina BĂDULESCU – Prodecan, Facultatea de Științe Economice a Universității din 

Oradea, Director științific al Centrului de Cercetare pentru Competitivitate și Dezvoltare Durabilă 
 
Membri: 

- Drd. Dorin Bâc – responsabil redactare program 

- Drd. Afrodita Borma – responsabil revizie text 

- Drd. Cătălin Adrian Bucur – responsabil promovare-imagine 

- Drd. Adina Cătană – responsabil revizie text 

- Drd. Lavinia Chirilă – responsabil financiar 

- Drd. Nicolaie Iancu – responsabil organizare 

- Drd. Adrian Felea – responsabil invitați 
- Drd. Simona Silaghi – responsabil recepție 

- Drd. Ramona Simuț –  responsabil comunicare cu doctoranzii 

- Drd. Mariana Vancea – responsabil revizie text 

 
 
Programul și secțiunile manifestării vor fi stabilite ulterior recepționării lucrărilor, în 
funcție de numărul și tematica acestora 
 

Contact: prof.univ.dr. Alina Bădulescu – abadulescu@uoradea.ro 
                drd. Ramona Simuț - sesiunedrdec@gmail.com   
 



Termeni și condiții: 
 
Lucrările vor fi redactate în limba română, în format JIS B5, vor conține un rezumat în limba 

engleză și vor respecta cerințele indicate (a se vedea documentul: Format lucrare). Prezentarea 

PPT a lucrărilor se va face în limba română, și se va întinde pe cca. 10-15 minute. Lucrările 

acceptate vor fi publicate într-o editură recunoscută CNCSIS. 

Lucrările vor fi expediate pe email la adresa sesiunedrdec@gmail.com până la data de 7 

noiembrie orele 24. 

Acceptul/refuzul lucrării va fi trimis pe adresa de email a doctorandului, până la data de 18 

noiembrie 2010. Doctoranzii se pot prezenta cu maxim două lucrări, fie ca unic autor, fie 

împreună cu cadrul didactic coordonator sau cu alt (alți) doctorand (doctoranzi). Nu se 

acceptă lucrări având mai mult de 3 coautori.  

Lucrările având un nivel științific deosebit pot fi recomandate de către Comitetul științific  

spre publicare în Analele Universității din Oradea, seria Științe Economice, revistă cotată 
CNCSIS B+ și indexată în mai multe baze de date internaționale de prestigiu. Lucrările 

recomandate pentru publicare în Analele Universității din Oradea, seria Științe Economice vor 

trebui să îndeplinească criteriile proprii revistei și vor parcurge procesul obișnuit de evaluare. 

 

 

Taxe și modalități de plată: 
 
Taxa de participare este 50 RON/lucrare și acoperă costurile publicării și gustările. Taxa se va 

plăti în numerar în ziua Sesiunii, la doamna drd. Lavinia Chirilă – secretar AGER Bihor, 

contact: lcipleu@agerbihor.ro. 

Cheltuielile de transport, cazare si masă vor fi suportate de către participanți. 
 


