
 
 

REGULAMENT 

 

Simpozionul ştiinţific studenţesc este o manifestare de tradiţie în cadrul 

Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj- Napoca, fiind un 

prilej în care studenții universității își validează calitatea de cercetători prin 

prezentarea rezultatelor realizate şi prin colaborarea cu cadrele didactice. 

Astfel, simpozionul ştiinţific studenţesc vizează dezvoltarea direcţiilor 

de cercetare incluse în secţiunile manifestării, atingerea unor noi nivele de 

cunoaştere, atât la nivel studenţesc, cât şi la nivel didactic, cu deschidere spre 

noi direcţii de cercetare. 

Candidaţii eligibili, sunt studenții de la programele de studii de licență 
și de masterat, care se pot înscrie la una din cele 15 secțiuni, din cadrul celor 5 
facultăți. 

 

Secțiuni de înscriere: 

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ 

            01.  Agricultură 

            02.  Protecţia mediului şi dezvoltare sustenabilă 

             03.  Biologie 

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ 

            04.  Horticultură 

            05.  Peisagistică 

           06.  Silvicultură 

           07.  Economie şi dezvoltare rurală 

 



 

08. Agribusiness (lucrările sectiunii se derulează în limba engleză și sunt 

deschise tuturor studenților, în special cei care studiază în limba 

ebgleză). 

 09.  Măsurători terestre şi ştiinţe exacte 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII 

            10.  Zootehnie şi Piscicultură 

            11.  Biotehnologii 

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ 

             12.  Ştiinţe preclinice 

             13.  Ştiinţe clinice 

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR 

             14.  Ingineria şi tehnologia produselor alimentare 

             15.  Controlul şi expertiza produselor alimentare 

 

Pentru a putea participa la Simpozionul ştiinţific studenții de la 

programele de studii de licență și de masterat vor trebui să elaboreze o lucrare 

cu un grad ridicat de originalitate. Rezumatul lucrării şi prezentarea lucrării în 

Power-point se vor trimite prin e-mail, la adresa Facultăţii la care doresc să 

participe: 

Facultatea de Agricultură ‐ e‐mail: simpozionagricultura@usamvcluj.ro 
Facultatea de Horticultură ‐ e‐mail: simpozionhorticultura@usamvcluj.ro 
Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii ‐ e‐mail: simpozionzootehnie@usamvcluj.ro 
Facultatea de Medicină Veterinara ‐ simpozionmedicinaveterinara@usamvcluj.ro 
Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor ‐ e‐mail: simpozionsta@usamvcluj.ro 

 

 

 



 
 

CERINȚE PENTRU ARANJAREA ÎN PAGINĂ A REZUMATULUI 

 

SETĂRI PAGINĂ - formatul paginii este A4 (nu ”Letter” – atenţie la 

setările necesare, la redactare). Marginile paginii vor fi de 2 cm (sau 0.8 inch) 

stânga și dreapta (pentru compactare), 2,5 cm sus și jos (sau 0.8 inch).  

REZUMATUL – o pagină în limba română şi o pagină în limba 

engleză, având conţinutul identic: titlul proiectului; autorul/autorii (numele 

studentului/studenţilor şi numele coordonatorului); instituţia de care aparţin 

autorii; rezumatul propriu-zis (între 150-250 cuvinte); cuvinte cheie (a se 

vedea.modelul). 

STRUCTURA REZUMATULUI – introducere, material şi metodă, 

rezultate (1/3 din rezumat),concluzii şi recomandări. 

TITLUL PROIECTULUI – scris cu TNR 14 cu majuscule, bold şi 

centrat. 

PRENUMELE ŞI NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR – 

(prenumele/numele coordonatorului ştiinţific) - mai întâi se scrie prenumele, cu 

litere mici, iar apoi numele, cu majuscule al autorului, iar apoi, al 

conducătorului ştiinţific – prenume şi nume, cu aceleaşi caracteristici; se 

foloseşte TNR 12 bold, centrat („Center”), lăsându-se un spaţiu liber sub titlu. 

INSTITUŢIA DE PROVENIENŢĂ A AUTORULUI/  

AUTORILOR - se scrie (cu un spaţiu liber sub autori, cu TNR 10, centrat) 

denumirea completă a USAMV Cluj-Napoca, inclusiv adresa, precum şi 

adresele de e-mail ale autorilor (dacă există mai mulţi autori la o lucrare se trece 

adresa de e-mail a studentului care prezintă lucrarea). 

REZUMATUL/ABSTRACT - se redactează, cu alineat (tab) la două 

rânduri după instituţie şi prezintă, succint, lucrarea elaborată, punctând, cu 



precădere, motivaţia, obiectivele lucrării şi ale metodelor şi materialului utilizat, 

modul de realizare a studiului de caz, rezultatele, concluziile, precum şi 

contribuţiile proprii ale autorului. ,,REZUMAT” va fi redactat utilizând „Times 

New Roman” mărime 12, boldat, majuscule, iar pe rândul următor va fi redactat 

rezumatul utilizând „Times New Roman” mărime 12, aliniat „Justify”. 

CUVINTELE CHEIE/KEYWORDS - maxim 6, trebuie să fie 

semnificative pentru conţinutul ştiinţific al domeniului şi temei abordate. 

„CUVINTE CHEIE” va fi redactat cu alineat, utilizând „Times New Roman” 

mărime 12, boldat, majuscule, iar pe rândul următor, vor fi menţionate cuvintele 

cheie utilizând „Times New Roman” mărime 12, aliniat „Justify”. 

BIBLIOGRAFIA - se va menţiona pe aceeași pagină. Aceasta trebuie 

să cuprindă titlurile representative (maxim 3) din literatura de specialitate care a 

servit ca bază de documentare, respectiv autorii care au fost citaţi în text la 

rezumat, însă doar acele titluri care au fost citate în lucrare. Referinţele vor fi 

menţionate în limba în care au fost consultate  

 

! Se recomandă ca în lista bibliografică (referinţe) să fie incluse cele mai 

reprezentative cărţi sau lucrări în domeniu, evitându-se cele nesemnificative, cu 

un caracter formal. Chiar dacă pot fi citate lucrări de referinţă vechi, care sunt 

recunoscute pentru valoarea şi actualitatea informaţiei, este de dorit ca 

majoritatea titlurilor să fie recente (ultimii 5-15 ani). 

!Referinţele vor fi numerotate, se trec în ordine alfabetică şi cronologică, 

începând cu sursele la care se poate menţiona numele autorului, continuând cu 

sursele scrise la care nu se poate menţiona autorul (legislaţie, documente de 

sinteză elaborate de instituţii etc.), caz în care, în loc de numele autorului, se va 

folosi „***” şi încheindu-se cu sursele consultate pe Internet. 

!Sursele bibliografice la care se poate menţiona autorul se vor specifica astfel: 

primul autor va avea numele urmat de iniţiala (iniţialele) prenumelui, iar ceilalţi 

autori vor avea iniţiala prenumelui urmat de nume. În cazul femeilor se va scrie 



 
prenumele complet. Anul apariţiei se va scrie între virgule şi va fi urmat de 

denumirea articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), 

volumul, numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării.citate.  

 

Exemplu: 

Ioniţă I., Gh. Blidaru, 1999, Eficienţa investiţiilor în agricultură, Editura 

CERES,Bucureşti. 

 

!Sursele bibliografice la care nu se poate menţiona autorul se vor specifica 

astfel: „***” anul apariţiei (ce se va scrie între virgule) urmat de denumirea 

articolului şi/sau a cărţii, editura şi locul apariţiei (pentru cărţi), volumul, 

numărul acestuia, prima şi ultima pagină a lucrării citate.  

Exemplu: 

*** 2004, The Durable Development Strategy of Romanian Agriculture and 

Food, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Bucureşti 

 

!Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor specifica astfel: pagina care a 

fost consultată, data ultimei accesări. Este recomandat să se înlăture link-ul 

către pagina respectivă de internet.  

Exemplu: 

*** http://www.madr.ro/ ultima accesare 18.02.2016. 
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REZUMAT  
Prin studiile şi cercetările efectuate în cadrul prezentei lucrări s-a încercat să se 
evidenţieze necesitatea deschiderii unei unităţi de alimentaţie publică, în care să 
funcţioneze şi un restaurant studenţesc, în incinta campusului universitar 
USAMV Cluj-Napoca. În urma unui sondaj efectuat s-a ajuns la concluzia că 
majoritatea clienţilor, reprezentaţi de studenţii universităţii, ar prefera să 
găsească la această unitate îndeosebi produse de patiserie, supe şi ciorbe, 
produse fast-food şi mai puţin produse vegetariene. Cei mai mulţi dintre cei 
intervievaţi, care reprezintă şi potenţiali clienţi ai unei asemenea unităţi publice, 
studenţi, personal didactic şi auxiliar, vizitatori în campus etc. ar lua masa de 
două, eventual trei ori pe săptămână la acest restaurant, şi nici unul nu ar cheltui 
mai mult de 25 lei zilnic pentru a servi masa. În urma studiului, se poate afirma 
că o astfel de unitate ar fi bine-venită în incinta campusului. De asemenea, în 
urma studiului a rezultat faptul că o asemenea unitate ar trebui prevăzută cu 
locuri separate, pentru fumători şi nefumători [......]. 
 
 

CUVINTE CHEIE   

Alimentaţie publică, restaurant, campus, studenţi, studiul pieţei 
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ABSTRACT  
Through the conducted researches and studies during the present paper we have 
tried to highlight the necessity of opening a catering facility that can contain a 
student restaurant inside the UASVM Cluj-Napoca campus. After a conducted 
survey we reached the conclusion that most of the clients, represented by the 
university students, would prefer to find in this unit especially pastries, soups 
and broths, fast-food products and less of vegetarian products. Most of those 
interviewed, representative potential clients of such public unit, students, 
teaching staff and auxiliary personal, campus visitors, would eat twice even 
three times per week at this restaurant and none would spend more the 25 RON 
per day for a meal.  From this study we can affirm that such a unit will be 
welcomed inside the campus. Also, the study revealed that such unit should be 
provided with separate places for smokers and non-smokers [……]. 
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INSTRUCȚIUNI DE PREZENTARE A LUCRĂRII 
 
 

Prezentarea lucrării 
• formatul documentului Power-Point 97-2003 (ppt, nu pptx!) 
• documentul va fi trimis pe e-mail, având următoarea denumire: 

(PRENUME_NUME_SECȚIUNEA,(ex:IOAN_POP_01AGRICULTURĂ) 
• fiind susţinere publică, oricine poate asista în sala în care se susţin 

lucrările 
• prezentarea: 5-10 minute, după care vor urma întrebările 
• structura  PowerPoint - aproximativ 10 - 15 slide-uri  

 
 
Reguli generale 

• evitaţi culorile care nu oferă contrastul necesar unei urmăriri facile 
• evitaţi efectele prea complicate şi care necesită prea mult timp 
• încercaţi să respectaţi regula 6x6 (maxim 6 rânduri/slide, maxim 6 

cuvinte/rând) 
• încercaţi să vorbiţi cu comisia nu cu ecranul de proiecţie 
• încercaţi să nu citiţi de pe slide-uri 

  
 

Cerinţe privind prezentarea lucrărilor (caracter orientativ) 
 

Slide 1: Va cuprinde, antetul universităţii, titlul lucrării, autor/autori şi 
coordonator/coordonatori 

• aici veţi prezenta motivaţia lucrării şi a temei abordate. 
Slide 2: Cuprinsul lucrării. 
Slide 3: Material şi metodă 

• aici veţi prezenta de ce aţi ales metoda şi materialul din cercetare 
Slide 4-7: Rezultate şi discuţii 

• aici veţi prezenta cercetarea derulată, rezultatele obţinute şi interpretarea 
acestora 

Slide 8: Contribuţie proprie 
• aici veţi prezenta ce aţi adus nou (analiza originală asupra unei zone 

etc.) 
Slide 9: Concluzii 

• aici veţi prezenta concluziile la care aţi ajuns în urma cercetării derulate 
Slide 10: Mulţumiri 



 
 

 

 

EVALUAREA LUCRĂRILOR 

 

Criteriile de evaluare a lucrărilor susţinute de studenţi sunt următoarele: 
 

• Originalitate/conţinut; 
• Modul de susţinere; 
• Modul de redactare a prezentării ppt.(sau alt mijloc de prezentare) 
• Încadrare în timp. 

 

Va exista o singură lucrare câştigătoare pentru fiecare poziţie din clasament! 
 
Dacă există participanţi cu acelaşi număr de puncte, diferenţierea se va realiza 
pe baza punctajului obţinut, în ordine descrescătoare la următoarele criterii:  

1.   Originalitate/conţinut; 
2.  Modul de susţinere; 
3.  Modul de redactare a prezentării ppt. (sau alt mijloc de 
prezentare); 
4.  Încadrare în timp. 

 

 

 


