Firma de avocatura SCPA COBUZ SI ASOCIATII
Organizeaza cu sprijinul Universitatii Bucuresti
concursul lucrarii stiintifice cu tema
<MODALITATILE SI SOLUTIILE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PE CARE
LE-ATI ACCESA SAU DEZVOLTA PENTRU O ROMANIE STABILA DIN
PUNCT DE VEDERE ECONOMIC,POLITIC SI SOCIAL, RAPORTAT LA
TOATE RESURSELE PE CARE LE ARE LA
DISPOZITIE.>

Prezentarea temelor declarate finaliste va avea loc in data de
24 mai 2019, intre orele 11- 18,00.

DETALII PRIVIND CONCURSUL:
 Concursul este organizat de firma de avocatura SCPA
COBUZ SI ASOCIATII, cu ocazia implinirii a 20 de ani de
existenta pe piata avocaturii de afaceri si arbitraj.


Concursul se adreseaza studentilor programelor universitare
de licenta si de masterat din cadrul Universitatii Bucuresti,
din cadrul Facultatilor de Istorie, Drept, Sociologie, Stinte
Politice, Drept Administrativ.



Concursul se desfasoara in data de 24 mai intre orele 11 si
18 in sala Stoicescu - Facultatea de Drept- etaj 1.



Fiecare lucrare va putea fi prezentata 15 min si va raspunde
la intrebari adresate de membrii comisiei. Comisia este
constituita din persoane specializate in domeniul economic,
juridic.

De ce sa particip la concurs?
•
evaluarea competentelor participantilor din perspectivele
cercetarii fundamentale,aplicative sau interdisciplinare;
•
dobandirea de competente transversale prin abilitatea de
comunicare si dialog,precum si prin dezvoltarea spiritului de
competitie si fair-play;
•
familiarizarea cu elaborarea unei lucrari stiintifice de nivel
academic, precum si cu prezentarea libera a rezultatelor
cercetarii;
•

extinderea activitatilor extracurriculare;

•

un mediu dinamic in care are loc confruntarea intre ideile

expuse si dezvoltarea argumentelor in conditiile unui arbitraj
stiintific asigurat de cadre didactice si reprezentanti ai mediului
de
afaceri;
•
premierea
celor
mai
bune
5
lucrari
•
publicarea celor 10 lucrari finaliste si prezentate in cadrul
concursului pe pagina de site a SCPA Cobuz si Asociatii

Calendar participare la concurs:
 In perioada 25 martie - 30 aprilie vor fi transmise lucrarile
pe adresa de email:- alina@cobuz.ro si pe office@cobuz.ro in
format word si pdf.
 In perioada 1 mai – 15 mai vor fi comunicate lucrarile
finaliste care vor fi prezentate la concurs in data de 24 mai
2019.
Conditii privind continutul lucrarii

 lucrarea poate fi conceputa sub forma unui:
•
plan strategic pe o perioada de 5 ani.
•
plan de afaceri pe o perioada de 5 ani
•
sau a unui eseu
Principalele aspecte care trebuie abordate in lucrare sunt
urmatoarele:
•
Un scurt istoric al domeniilor de activitate in care a excelat
Romania in ultimii 100 de ani. Analizati in cadrul acestui punct
caracteristicile romanilor. Concluzia acestui punct sa surprinda
si cum putem transforma dezavantajele in avantaje.


Tratarea distincta a principalelor resurse pe care le are
Romania si domeniile de interes strategic in care pot fi folosite
aceste resurse.

Explicati implementarea lor in domeniile care pot
aduce prosperitate Romaniei.

Condiții de înscriere
- Un autor poate sa participe cu o singura lucrare la concurs.
-Lucrarile trebuie sa nu fi fost in prealabil publicate ori
prezentate in cadrul unor activitati academice curriculare ori
extracurriculare.
-Selectia se face in baza criteriilor de originalitate, calitatea
exprimarii
si
a
contributiei
de
cercetare
aduse.
- Inscrierea lucrarilor se face prin trimiterea
împreuna cu acordul profesorului coordonator,
email: alina@cobuz.ro si pe office@cobuz.ro in
inscriere, asa cum este comunicat in calendarul
conscurs.

materialului,
la adresa de
perioada de
participarii la

Lucrarile se pot trimite pe adresele de mail indicate anterior pana
la ora 23.59 in ultima zi de inscriere.

Precizări privind condițiile de redactare
Lucrările trebuie să respecte condițiile de formă indicate mai jos:
•
documentul va avea intre 20 - 25 pagini – scrise cu
CALIBRI/VERDANA/BOOKMAN OLD STYLE cu caractere de
dimensiune 12 pentru text si 10 pentru notele de subsol, la 1,5

distanta (inclusiv subsolurile, bibliografia, rezumatul și cuvintele
cheie), iar marginile vor avea toate 2 cm. Dimensiunea paginii
este A4.
•
documentul va prezenta si un rezumat al lucrarii pe 2
pagini in limba romana si in limba engleza (daca este posibil
acest lucru).
•
lucrarea va avea o pagina de prezentare (martor) in care
autorii sunt rugati sa precizeze alaturi de nume si prenume, anul
de studii si numarul grupei (după caz programul de master),
institutia in care activeaza, adresa postala si electronica (e-mail)
si numarul de telefon la care pot fi contactati.

Pagina de prezentare nu se numerotează si nu este
luata in calcul in vederea aprecierii conditiei privind marimea
lucrarii.
•
pagina urmatoare, incepand cu care materialul se
numeroteaza, va fi prima pagina a comunicarii si va contine titlul
lucrarii in limbile romană si engleza, numele si prenumele
autorului, cuvintele cheie in limbile romana si engleza (nu mai
mult de 10, se iau în considerare cuvinte sau sintagme),
rezumatul lucrarii in limba (nu mai mult de 2 pagini);
•
pentru redactarea lucrarii trebuie utilizate caracterele
diacritice specifice limbii romane
•
paragrafele trebuie marcate in text prin alineat
•
lucrarea trebuie sa contina referinte bibliografice (lista de
lucrari consultate inserata la sfarsitul comunicarii si note de
subsol
•
notele bibliografice trebuie realizate in mod complet, cu
indicarea prenumelui si numelui de familie al autorilor, titlul
intreg al lucrarii, eventual editia si/sau volumul, editura, anul si
locul editarii,pagina/paginile la care se face trimitere.
•
documentele disponibile doar pe internet pot fi citate cu
denumirea completa a site-ului, care trebuie sa aiba URL fix, si

cu
precizarea link-ului, intre paranteze, precum si a ultimei date de
consultare. Autorii sunt rugati sa verifice accesibilitatea link-ului
inainte de citare.
Premiile acordate vor consta in:
 carti de interes pentru dezvoltarea personala,
 participare la cursuri de pregatire personala sau
participarea la evenimente cu tematica economica,
financiar/juridica
 precum si posibilitatea de intership in societatea de
avocatura si in alte sectoare financiar bancare.

