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REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA DE PREMII STUDENȚILOR
PARTICIPANȚI LA SIMPOZIONUL STIINTIFIC STUDENTESC
“HORTUS ACADEMICUS”

Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Facultatea de Horticultura din cadrul Universitatii de Știinte Agronomice și
Medicină Veterinară Bucureşti (USAMVB), cu sediul în Bulevardul Mărăști nr 59, sector 1,
București, în calitate de organizator al sesiunii stiintifice studentesti manageriaza activitatea de
cercetare si publicare realizata cu acest scop.
Art. 2. Participarea studentilor si a cadrelor didactice la evenimente cu caracter stiintific
precum simpozionul studentesc se regaseste în strategia facultatii.
Art. 3. Studenţii, masteranzii, doctoranzii care in urma evaluarii vor beneficia de resurse
financiare drept premii, respecta reglementările şi legislaţia în vigoare.
Art. 4. Acordarea premiilor în cadrul sesiunii stiintifice studentesti se face cu respectarea
principiului egalității de șanse, pe criterii de performanță, cu susținerea lucrarii stiintifice, fără a se
ține cont de origine etnică, sex, religie, vârstă, dizabilităţi sau orientare sexuală.
Art. 5. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea
677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si
libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la
interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se
adresa justitiei.
Art. 6. Participanții la sesiunea stiintifica studenteasca „Hortus Academicus” se obligă să
respecte prezentul regulament.
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Art. 7. Organizatorul concursului deține toate drepturile de publicare a numelui
participanților și a câștigătorilor, fără alte considerații sau plăți către participanți.

Capitolul II. Organizarea procesului de acordare de premii
Art. 8. Activitatea are ca obiectiv premierea studenţilor care au participat la lucrarile
sesiunii stiintifice, au sustinut in public lucrarea și au trimis in termen lucrarea in formatul
solicitat.
Art. 9. Acordarea premiilor se va realiza pe baza rezultatelor obţinute în cadrul evaluării
prezentarilor sustinute. Evaluarea va fi realizată de către comisia constituita în acest scop.
Art. 10. În cadrul sesiunii stiintifice studentesti, se vor acorda un numar de 12 premii cu o
valoare totala de 3105 lei, distribuita dupa cum urmeaza:
-

3 x premiul I in valoare de 360 lei fiecare,

-

3 x premiul II in valoare de 285 lei fiecare,

-

3 x premiul III in valoare de 210 lei fiecare si

-

3 x mentiune in valoare de 180 de lei fiecare.

Art. 11. Comisia de evaluare va completa la finalul evaluării un proces-verbal care va
cuprinde punctajele obținute de către participanți și numele câștigătorilor.
Art. 12. Pe parcursul desfășurării concursului se va asigura transparență totală, accesul în
sălile de prezentare fiind deschis publicului, iar lucrarile prezentate vor fi ulterior publicate în
regim de acces public pe site-ul Facultatii de Horticultura pe pagina dedicata simpozionului http://www.horticultura-bucuresti.ro/horti-cercetare.
Art. 13. Facultatea de Horticultura pune la dispozitie laptop, conexiune la videoproiector,
internet și sala de desfasurare a lucrarilor cu logistica aferenta.
Art. 14. Sustinerea si evaluarea lucrarilor se desfășoară în perioada 27.04.2018 –
4.05.2018.
Art. 15. Criteriile de evaluare si acordare a punctajelor care stau la baza concursului sunt
stipulate in cadrul Anexei 1 la prezentul Regulament.
Art. 16. Structura prezentarii si a lucrarii stiintifice precum si template-ul grafic de
prezentare poate fi regasit pe pagina web a simpozionului - http://www.horticulturabucuresti.ro/horti-cercetare.
Art. 17. Concursul se deruleaza pe parcursul zilei de 27 aprilie 2018 astfel:
- Prima etapa - validarea inregistrarii participantilor la sesiune.
- A doua etapa - sustinerea prezentarilor lucrarilor stiintifice conform programului.
- A treia etapa - intrunirea comisiei si evaluarea lucrarilor sustinute
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- A patra etapa - anuntarea castigatorilor premiilor.
Art. 18. Comisia de evaluare si stabilire a castigatorilor este compusa dintr-un presedinte,
3 membri si un secretar (Anexa 2). La lucrarile comisiei pot participa in calitate de observatori,
membrii ai Asociatiei Studentilor din Facultatea de Horticultura.
Art. 19. In cazul unei situatii de baraj (mai multi participanti care au obtinut punctaje
egale si se afla pe ultimul loc in cadrul clasamentului), departajarea acestora se va face dupa
criteriul mediei generale obtinute la ultima sesiune de examene si numai pentru studentii
integralisti.
Art. 20 Eventualele contestatii ale rezultatelor concursului se vor primi in termen de 2
(doua) zile lucratoare de la data anuntarii castigatorilor. Contestatia se formuleaza in scris si va
cuprinde:
-

Datele de identificare ale solicitantului contestatiei;

-

Obiectul contestatiei;

-

Motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;

-

Dovezile pe care se intemeiaza;

-

Semnatura solicitantului contestatiei;

-

Datele de contact ale solicitantului contestatiei pentru comunicarea rezultatului
(adresa/telefon/email).

Art. 21. Pentru solutionarea contestatiilor se va constitui o comisie de analiza a
contestatiilor (Anexa 2) numita prin decizia Decanului Facultatii de Horticultura Bucuresti,
formata din membri care nu au participat la evaluarea lucrarilor sustinute. La lucrarile comisiei
pot participa in calitate de observatori si membrii ai Asociatiei Studentilor din Facultatea de
Horticultura.
Art. 22. Termenul de solutionare a contestatiilor este de (doua) zile lucratoare de la data
primirii contestatiei. Comunicarea solutionarii contestatiei se va face prin email.
Art. 23. Premiile vor fi acordate dupa expirarea termenului de depunere si solutionare a
contestatiilor.

Capitolul III. Forta majora
Art. 24. Forta majora exonereaza de raspundere facultatea, în cazul neexecutarii partiale
sau totale a obligatiilor asumate. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa
partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa închierea contractului si care impiedica partile
sa execute total sau partial obligatiile asumate (ex: calamitati naturale, cutremure, razboi,
inundatii, greve generale, etc).
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Capitolul IV. Alte prevederi
Art. 25 Toate drepturile de autor ale persoanelor care au participat la simpozion sunt
transmise de drept catre Beneficiarul organizator, fara vreo plata si fara ca nici unul dintre
participanti sa aiba vreun drept asupra acestora, aceasta fiind singura in masura sa decida daca si
cum vor folosi pe viitor aceste drepturi.
Art. 30 Pentru cazul in care, din diverse motive, intervin aspecte ce duc la intreruperea
temporara sau modificarea calendarului de activitati, modificarile respective vor fi anuntate pe
site-ul simpozionului - http://www.horticultura-bucuresti.ro/horti-cercetare#home.

Prodecan cercetare,
Conf. univ. dr. Constantin-Adrian ASANICA
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Anexa 1
CRITERII DE EVALUARE SI ACORDARE A PUNCTAJELOR

- Respectarea structurii lucrarii stiintifice (Admis/Respins)
- Scopul si obiectivele, justificarea temei (daca sunt clar definite) (10%) - max 10 pct
- Originalitatea temei abordate (15%) - max 15 pct
- Calitatea tehnică şi practică a cercetarii (40%) - max 40 pct, din care max 10 puncte pentru
metodologie adecvata, max 20 puncte pentru rezultate si max 10 puncte pentru concluzii.
- Calitatea expunerii (35%) - max 35 pct
- încadrarea în timpul alocat - max 5 puncte
- expunerea orală - max 15 puncte
- aspectul grafic al prezentarii - max 15 puncte
TOTAL: 100 pct

Sistem de notare: Punctajul final se calculeaza ca media aritmetica a punctajelor acordate de
catre membrii Comisiei de evaluare si are valori in intervalul 0-100 de puncte.
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Anexa 2
COMISIA DE EVALUARE SI ACORDARE A PUNCTAJELOR

Pentru evaluarea si acordarea punctajelor conform criteriilor din Anexa 1 a prezentului
regulament este numita urmatoarea comisie compusa din:

Presedinte: Conf. dr. Adrian Asanica
Membru: Prof. dr. Liliana Badulescu
Membru: Conf. dr. Adrian Peticila
Membru: Sef lucr. dr. Elisabeta Dobrescu
Secretar: Conf. dr. Elena Savulescu
Observatori: membrii ai Asociatiei Studentilor
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Anexa 3
COMISIA DE DE ANALIZA SI SOLUTIONARE A
CONTESTATIILOR

Pentru analiza contestatiilor si solutionarea acestora este numita mai jos urmatoarea
comisie compusa din:

Presedinte: Prof. dr. Lenuta Chira
Membru: Sef lucr. dr. Diana Vasca-Zamfir
Membru: Conf. dr. Elena Dobrin
Membru: Sef lucr. dr. Mihaela Bucur
Secretar: Sef lucr. dr. Claudia Fabian
Observatori: membrii ai Asociatiei Studentilor

7

