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CONFERINŢA 
 INTERNAŢIONALĂ A DOCTORANZILOR 

DIN USAMV IAŞI 
 

vineri, 7 decembrie 2012, Amfiteatrul Amec. 
 
 

Titlul conferinţei 
“AGRICULTURA DURABILĂ ŞI SECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE – 

OBIECTIVE PRIORITARE ÎN ACTIVITATEA DE CERCETARE A DOCTORANZILOR 

DE LA USAMV DIN IAŞI” 

Scop şi obiective 
 Strategia Lisabona vizează transformarea Uniunii Europene în cea mai competitivă şi 
dinamică economie bazată pe cunoaştere, capabilă sa ofere locuri de muncă şi dezvoltare 
durabilă. Pentru realizarea acestui obiectiv UE susţine financiar şi promovează  formarea şi 
integrarea doctoranzilor în colective de cercetare performante, capabile să contribuie la 
dezvoltarea ştiinţifică a societăţii, prin transfer tehnologic către mediul socio-economic.  
 Prin finanţarea programelor doctorale se consolidează bazele dezvoltării cercetărilor 
ştiinţifice fundamentale şi aplicative, creşterea performanţelor ştiinţifice la nivelul mediului de 
afaceri, colaborării între instituţiile publice şi private şi pregătirii de absolvenţi înalt calificaţi pentru 
sectoarele din agricultură şi industria alimentară. 
 În acest context, doctoranzii de la USAMV din Iaşi prezintă în cadrul conferinţei principalele 
rezultate obţinute pe durata studiilor doctorale.      
 Totodată, conferinţa îşi propune să creeze o platformă de legătură între tinerii cercetători 
din domeniile ştiinţelor de ingineria resurselor vegetale şi animale, inginerie şi management, 
ingineria mediului şi medicină veterinară. 
 
Participanţi 
 Sunt invitaţi să participe cu lucrări în cadrul sesiunii de comunicări ştiinţifice toţi doctoranzii 
beneficiari ai burselor acordate în cadrul proiectului “Sprijinirea  participării doctoranzilor la 
programele  doctorale”. De asemenea, pot participa cu lucrări în cadrul conferinţei şi ceilalţi 
doctoranzi de la USAMV din Iaşi. 
 
Comitet de organizare 
Prof.univ.dr. Ioan ŢENU 
Prof.univ.dr. Vasile VÎNTU 
Prof.univ.dr. Gerard JITĂREANU 
Prof.univ.dr. Gheorghe SOLCAN 



 
 
Comitetul ştiinţific 
Prof.univ.dr. Gheorghe SOLCAN  
Prof.univ.dr. Liliana ROTARU 
Prof.univ.dr. Constantin PASCAL 
Conf.univ.dr. Costel SAMUIL 
 
Call for papers 
 Invităm autorii să se înscrie cu lucrări din tematica aferentă domeniului lor de cercetare 
doctorală. Sunt acceptate atât lucrări teoretice, cât şi studii de caz, sau cercetări empirice. 
Rezumatul lucrării va avea maxim 300 de cuvinte şi va fi transmis spre evaluare, până la data de 
31 octombrie 2012, în limba română şi în engleză, în format electronic, format pagină A4, caracter 
Times New Roman 12 pt., la un rând, marginile din stânga, sus şi jos de 2 cm şi marginea din 
dreapta de 3 cm. 
 Rezumatul va fi transmis la adresa de email marius.baetu@yahoo.com, având 
următoarea structură: 
 Subiectul mesajului: conferinta 2012 
 Corp mesaj: Nume prenume autor; Adresă de email autor; Telefon mobil autor; Titlul 
lucrării în limba română şi engleză; Domeniul de doctorat. 
 Ataşament: rezumatul lucrării în limba română şi engleză (în acelaşi document). 
 Lucrările acceptate pentru prezentare şi prezentate în cadrul sesiunii vor fi publicate în 
volumul coferinţei. 
 
Date importante 
15 octombrie, 2012 Transmiterea rezumatului (300 cuvinte) 
30 octombrie, 2012 Notificarea de acceptare a rezumatului 
15 noiembrie, 2012 Transmiterea lucrării 
30 noiembrie, 2012 Notificarea de acceptare a lucrărilor 
3 decembrie, 2012 Comunicarea programului final 
7 decembrie, 2012 Conferinţa 
 
Alte detalii: 
 Nu există taxă de participare, toate costurile conferinţei sunt suportate din bugetul 
proiectului POSDRU/88/S/1.5/S52176. Fiecare participant se poate înscrie la conferinţă cu 
cel mult două lucrări în calitate de autor principal. 
 
Contact 
drd. Băetu Marius 
marius.baetu@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERNATIONAL CONFERENCE  
OF Ph.D. STUDENTS FROM UASVM IAŞI 

 
 

Friday, 7 December 2012, Amec Amphitheatre 

 
Conference title 

“DURABLE AGRICULTURE AND FOOD SECURITY – PRIORITY OBJECTIVES 

 IN RESEARCH ACTIVITY OF THE PH.D. STUDENTS FROM THE UASVM  IASI” 

 
Purpose and objectives 
 The Lisbon strategy aimed at the transformation of the European Union into the most 
competitive and dynamic economy based on knowledge, able to offer jobs and sustainable 
development. In order to achieve this objective, the EU financially supports and promotes the 
formation and integration of the Ph.D. students in the research groups, able to contribute to the 
scientific development of society, through technological transfer to the socio-economic 
environment. 
 Through the funding of doctoral programs are consolidated the basis development of 
fundamental and applied scientific research, increase the scientific performance at the business 
environment level, collaboration between public and private institutions and training of highly skilled 
graduates for the sectors of agriculture and food industry. 
 In this context, the Ph.D. students from UASVM Iaşi presents in this conference the main 
results obtained during the doctoral studies. 
 At the same time, the conference aims to create a platform between the young scientists in 
the fields of science, plant and animal resources engineering, engineering and management, 
environmental engineering and veterinary medicine. 
 
Participants 
 Are invited to participate with papers in the scientific communications session all the Ph.D. 
students  beneficiaries of scholarships granted within the project „Supporting the participation of 
doctoral students in doctoral programs”. Also, can  participate with papers in the Conference 
and other doctoral students from UASVM Iaşi. 
 
Organizing board 
Ph.D., Prof. Ioan ŢENU 
Ph.D., Prof. Vasile VÎNTU 
Ph.D., Prof. Gerard JITĂREANU 
Ph.D., Prof. Gheorghe SOLCAN 
 
Scientific committee 
Ph.D., Prof. Gheorghe SOLCAN  
Ph.D., Prof. Liliana ROTARU 
Ph.D., Prof. Constantin PASCAL 
Ph.D., Assoc. Prof. Costel SAMUIL 
 



 
Call for papers 
 Authors are invited to register with papers from the theme related to their field of doctoral 
research. Are accepted both theoretical papers as well as case studies or empirical research. The 
abstract will have a maximum of 300 words and will be forwarded for evaluation, until October 31, 
2012, in Romanian and in English, in electronic format, page format A4, font Times New Roman 12 
pt., in a row, the edges of the left, top and bottom at 2 cm and the right margin of 3 cm. 
 The abstract will be sent to the email address marius.baetu@yahoo.com with the 
following structure: 
 Subject: Conference 2012 
 Message body: the author name and forename; the author e-mail address; the author 
mobile phone; The paper title in Romanian and English; The doctoral domain.  
 Attachment: paper abstract in Romanian and English (in the same document). 
 The accepted papers for presentation and presented at the session will be published in 
the conference volume. 
 
Important dates 
15 October,  2012 Abstract transmission (300 words) 
30 October, 2012 Acceptance notification of the abstract 
15 November, 2012 Paper transmission 
30 November, 2012 Papers notification of acceptance 
3 December, 2012 The final programme communication 
7 December, 2012 The Conference 
 
Other details: 
 There is no participation fee, all costs of the conference sare supported by the project 
budget POSDRU/88/1.5/S/ 52176. Each participant can register at the Conference no more 
than two papers as a main author 
 
Contact 
Ph.D. student  Băetu Marius 
marius.baetu@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ghidul de redactare a lucrărilor/ Guidance drafting work 
 

TITLUL LUCRĂRII (RO ŞI ENG) 
TIMES NEW ROMAN 13, B, CENTRAT 

 
Prenume NUME1, Prenume NUME 1, Prenume NUME2, Prenume NUME2 

Times New Roman 11, B, CENTRAT 
 

e-mail (al primului autor): Times New Roman 10 
 

 
Abstract.Rezumatul redactat în limba română şi engleză (10-15 rânduri, cu referire expresă la rezultatele cercetărilor). 
Formatul: Times New Roman 10, Justify 
 
Key words: (min. 3 – max. 5) 
 

 

                                                 
1 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Iasi 
2 Instituţie, Localitate Times New Roman 10 

Documentul de faţă este aranjat astfel încât 
să poată fi utilizat ca model. De asemenea, el este 
un şablon pe care se poate lucra în mod direct prin 
înlocuirea paragrafelor corespunzătoare. 

Lucrările trebuie redactate cu ajutorul 
editorului de texte Word 7.0 / 2000 –din cadrul 
aplicaţiei Microsoft Office. 

Formatul paginii (Page Setup): A4 (Paper 
Size), Portrait (Orientation), Top 2 cm, Bottom 2 
cm, Left 2 cm, Right 2 cm, Header 1 cm, Footer 
1 cm (Margins). În cazul tabelelor sau figurilor 
mai mari se poate folosi şi orientarea Landscape – 
cu aceleaşi dimensiuni. 

Textul va fi redactat pe două coloane 
(Format, Columns, lăţime 8 cm spaţiul dintre 
coloane 1 cm ) 

Lucrările ştiinţifice trebuie să respecte 
obligatoriu următoarea structură: partea 
introductivă (fără un titlu prealabil, imediat după 
rezumat), MATERIAL ŞI METODĂ, 

REZULTATE ŞI DISCUŢII, CONCLUZII şi 
BIBLIOGRAFIE. 

Vă rugăm să nu inseraţi numere de 
pagină. 

În cazul lucrărilor redactate în limba engleză 
separatorul zecimal se înlocuieşte prin punct. 

Prezentăm în continuare modelele pentru 
titlurile şi paragrafele de bază corespunzătoare 
fiecărei secţiuni. 

 
Partea introductivă. Text de bază. Text de 

bază. Text de bază. Text de bază. Text de bază. 
Text de bază. Text de bază. Text de bază. (Normal 
Style, Times New Roman, 11, Justify, First Line – 
1 cm, Line Spacing – Single). 

Denumirile latineşti – italic. Referinţele 
pentru bibliografie se vor scrie între paranteze 
rotunde, iar referinţele pentru figuri şi tabele între 
paranteze rotunde, italic. Ex: (Ionescu A., Popescu 
D., 2002), (fig. 1 a, b; 2 c, d), (tab. 1, 2, 3). 

 
 

(Arial, 9 Right) Tabelul 1
Titlul tabelului (Arial, 9, B, Center),  

Text în tabel – Arial, 9 Grosimea liniilor tabelului – 1/2 

    

    

    

Lăţimea tabelului – max .17 cm 

 



 
      

F igurile  a lb -neg ru , fixa te  în  text. 
Fon t A ria l pen tru  s im bo liza rea  e lem ente lo r unu i g ra fic . 

 
Figura 1 Titlul figurii Arial, 9, B, Center 

 
 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Times new Roman, 11, B, Center, All Caps 

 
Material şi metodă. Text de bază. Text de 

bază. Text de bază. Text de bază. Text de bază. Text 
de bază. Text de bază. Text de bază. Text de bază. 
(Normal Style, Arial, 10, Justify, First Line – 1 cm, 
Line Spacing – Single). 

 
REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Times new Roman, 11, B, Center, All Caps 
 
Rezultate şi discuţii. Text de bază. Text de 

bază. Text de bază. Text de bază. Text de bază. 
Text de bază. Text de bază. Text de bază. Text de 
bază. (Normal Style, Times New Roman, 11, 
Justify, First Line – 1 cm, Line Spacing – Single). 

 
 

 
CONCLUZII 

Times new Roman, 11, B, Center, All Caps 
 
Concluzii. Text de bază. Text de bază. Text 

de bază. Text de bază. Text de bază. Text de bază. 
Text de bază. Text de bază. Text de bază. Text de 
bază. (Normal Style, Times New Roman, 11, 
Justify, First Line – 1 cm, Line Spacing – Single). 

 
 

ACKNOWLEDGMENTS 
Arial, 10, B, Center, All Caps 

 (Normal Style, Arial, 9, Justify, Hanging – 1 
cm, Line Spacing – Single). 

This work was co financed from the European 
Social Fund through Sectoral Operational Programme 
Human Resource Development 2007-2013, 
POSDRU/88/1.5/S/52176 „Supporting the participation 
of doctoral students in doctoral programs”. 

 
 

BIBLIOGRAFIE 
Arial, 10, B, Center, All Caps 

Bibliografie. Ordonare alfabetică. (Normal Style, Arial, 9, 
Justify, Hanging – 1 cm, Line Spacing – Single). 

Citarea în text a bibliografiei se fa face folosind 
paranteza rotunde în care se va scrie primul 
autor şi/sau primul autor şi colab., urmat de anul 
apariţiei (Ionescu A., Popescu D., 2002) 

Ionescu, A.C., Popescu, D., 2002 - The evolution of 
main soil physical and chemical characteristics as 

influenced by tillage systems and fertilizers, Lucr. 
şt., seria Agronomie, vol. 45, U.Ş.A.M.V. Iaşi, p. 
20-26. 

 
 



  

 
 

POSTERELE trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: 
— format 70 cm lăţime x 100 cm înălţime (orientare tip portrait); 
— fonts / size – titlu (B, 72), autori (B, 36), instituţia (B, 26); 
— să cuprindă informaţii cu text cât mai lizibil (Times New Roman 16); 
— să includă concluzii cât mai scurte şi clare; 
— să cuprindă, în special, grafice, hitograme şi fotografii; 

 


