
Procedura încărcare prezentare Power Point în cadrul website-ului 

http://conferinta.feaa.usv.ro/ 

 

1. Este necesar sa va autentificați pe site-ul 
conferinței http://conferinta.feaa.usv.ro/  cu 
datele alese de dvs. la data înregistrării 
contului  

 
2. După autentificare veți fi redirecționați către 

secțiunea User Home unde veți putea vizualiza 
nr. de articole cu care sunteți înregistrați în 
cadrul conferinței. 
Accesați linkul ce cuprinde nr. de articole 
înregistrate 

 

3. În cadrul secțiunii următoare, Active 
Submissions, accesați linkul cu denumirea 
articolului pentru care doriti sa încarcați 
prezentare.  

4. În pagina următoare, în secțiunea Submission, 
accesați linkul ADD A SUMPLIMENTARY FILE  

 
5. Urmează un formular în cadrul căruia sunt 

obligatorii doar câmpurile marcate cu * 
Este necesar să completați cel puțin câmpul 
Title 

 
6. În secțiunea Supplementary File este necesar 

să se apese butonul Alege fișierul, se va 
identifica pe calculatorul personal fișierul ce 
conține prezentare și ulterior se va apăsa 
butonul Save 

 
7. La final veți fi redirecționați la pagina de la 

pasul 4, unde veți putea verifica daca fișierul 
suplimentar, cel ce conține prezentare, a fost 
salvat pe platforma online. 

 

http://conferinta.feaa.usv.ro/
http://conferinta.feaa.usv.ro/


Procedura Secțiune de prezentări din cadrul website-ului 

http://conferinta.feaa.usv.ro/ 

 
1. Pentru a putea vizualiza prezentările articolelor 

propuse în cadrul conferinței și de a realiza 
comentarii online este necesar să vă autentificați 
în cadrul website-ului cu datele de logare ale dvs. 

  
2. După logare, în secţiunea Conference Information, 

regăsită în partea stângă a paginii web, veţi putea 
accesa linkul Presentations. 

 
3. Veţi regăsi lista articolelor înregistrare. Pentru a 

vizualiza abstractul, respectiv, prezentarea în PDF 
a articolului dorit este necesar să accesați linkul cu 
titlul acestuia. 

 
4. Pentru a vizualiza prezentarea în PDF accesați 

linkul cu titlul PDF. 

 
5. Pentru a adresa întrebări sau comentarii autorului 

accesați linkul ADD COMMENT. Ca si în cazul unui 
mesaj email, va trebui sa specificați subiectul al 
mesajului/comentariului și textul mesajului dvs.  

 
6. Pentru a răspunde întrebărilor/comentariilor 

adresate, autorul va folosi linkul POST REPLY 

 
 

 

http://conferinta.feaa.usv.ro/

