PROGRAM
Miercuri, 30 mai 2012
12.00 - 23.00 - Primirea participanţilor,
cazare, informare preliminară

Comitetul de organizare

ACADEMIA NAVALĂ “MIRCEA CEL BĂTRÂN”

Cdor. prof. univ. dr. ing. Gheorghe SAMOILESCU
Cdor. conf. univ. dr. ing. Mihail PRICOP
Cdor. conf. univ. dr. ing. Vasile DOBREF
Cdor. conf. univ. dr. ing. Beazit ALI

Joi, 31 mai 2012
07.30 -08.30 - Mic dejun
08.30 -09.00 - Pauză
09.00 -09.30 - Primirea invitaţilor
09.30 -10.00 - Deschiderea festivă
10.00 -11.00 - Vizitarea academiei
11.00 -13.30 - Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
13.30 -14.30 - Masa de prânz
14.30 -15.30 - Pauză
15.30 -18.00 - Susţinerea lucrărilor pe secţiuni
18.00 -18.30 - Pauză
18.30 -20.00 - Masa de seară

Cpt. cdor. conf. univ. dr. ing. Florin NICOLAE
Cpt. cdor. dr. ing. Ionel POPA
Cdor. conf. univ. dr. Virgil ENE—VOICULESCU
Conf. univ. dr. ing. Dumitru DASCĂLU
Cpt. cdor. dr. ing. Alecu TOMA
Cpt. cdor. prof. mil. ing. Dinu ATODIRESEI

A XXXIV-A SESIUNE
DE COMUNICĂRI
ŞTIINŢIFICE STUDENŢEŞTI

Vineri, 01 iunie 2012
07.30 - 08.30 - Mic dejun
08.30 - 09.30 - Festivitate de premiere
09.30 - 13.30 - Vizitarea Portului Constanţa
13.30 - 14.30 - Masa de prânz
15.00 - Plecarea participanţilor

“Vă aşteptăm cu drag!”

30 mai - 01 iunie 2012
CONSTANŢA

TALONUL DE PARTICIPARE VA
CUPRINDE URMĂTOARELE
INFORMAŢII:
1. Titlul lucrării/lucrărilor
2. Autor (i) (nume şi prenume)
3. Instituţia de învăţământ
4. Secţiunea
5. Aparatura necesară susţinerii
lucrărilor
6. Rezumatul lucrării, max. 150 de
cuvinte (text anexat)
7. Numele şi prenumele îndrumătorului
Datele vor fi transmise pe adresa de
e-mail a manifestării: cadetnav@anmb.ro

INFORMAŢII UTILE
Condiţii de participare/termene:
♦ 27.04.2012 - Primirea rezumatului
lucrării şi a talonului de participare;
♦ Un autor (sau un colectiv de autori)
poate participa cu maximum două
lucrări.
Informaţii organizatorice:
♦ Aparatura pusă la dispoziţie: calculator,
videoproiector/LCD, etc.;
♦ Timpul alocat pentru susţinerea unei
lucrări este de 15 - 20 minute;
♦ Studenţii militari vor fi cazaţi şi vor
servi masa gratuit în academie, pe baza
transmiterii biletelor de subzistenţă;
♦ Cadrele didactice însoţitoare şi
studenţii civili pot fi cazaţi, la cerere,
gratuit şi pot servi masa contracost la
popota academiei.

Lucrările vor aborda tematici care se
înscriu în următoarele secţiuni:
1. Navigaţie, comunicaţii şi
transport naval;
2. Inginerie electrică, armament şi
tehnică militară;
3. Inginerie mecanică, maşini şi
instalaţii navale şi portuare;
4. Matematică-Informatică;
5. Limbi străine;
6. Management, ştiinţe militare şi
socio-umane.

Adresa pentru corespondenţă:
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Str. Fulgerului nr. 1
900218 - CONSTANŢA, ROMÂNIA
Web page: www.anmb.ro
E-mail: cadetnav@anmb.ro
Fax: 0241-643096

Pentru alte informaţii:
Cpt.cdor. dr. ing. Toma Alecu
Ec. Cojocaru Ioana
Tel: 0241/626200, 653000, int. 1149

