
 
CONDIÞII DE REDACTARE (continuare) 

!alineatele vor începe de la distanþa de un Tab (1,27cm) 
faþã de setarea din stânga a paginii; 
!între rândul de text ºi titlul capitolului sau al 
paragrafului, ca ºi între titlul capitolului sau al 
paragrafului ºi primul rând de text care urmeazã, se va 
lãsa câte un spaþiu alb (un rând); 
!pentru sublinieri în textul lucrãrii se va utliza acelaºi tip 
de caractere, în stilul �Italic�; 
!figurile, graficele ºi schemele vor fi inserate în text ca 
obiecte în formatele GIF, JPG, TIF etc., având 
dimensiunile minime 60×60mm; toate componentele unei 
figure se grupeazã, iar elementele ce apar în figuri vor fi 
explicate în text. Numãrul ºi titlul figurii vor fi indicate 
sub aceasta în stil �Italic�, Font 11 (Ex: Fig.3: Schema 
instalaþiei)  
!tabelele se vor numerota ºi intitula centrat, deasupra 
tabelului în stil �Italic�, Font 11 (Ex: Tab.2: Valorile 
determinate) 
!formulele (relaþiile) ºi simbolurile matematice vor fi 
editate cu ajutorul editorului de ecuaþii Microsoft 
Equation (sizes full 12pct, sub�superscript 7pct, sub-
subscript 5pct, symbol 18pct, sub-symbol 12pct), 
numerotate la marginea din dreapta a rândului între 
paranteze rotunde; 
!trimiterile la bibliografie se înscriu în paranteze drepte, 
iar trimiterile la relaþii între paranteze rotunde; 
!bibliografia se va trece la sfârºitul textului lucrãrii, la 
distanþa de douã rânduri faþã de ultimul rând de text, 
redactatã cu Font 11, la un rând. Se vor indica: numele ºi 
prenumele autorului (autorilor), titlul lucrãrii (italic), 
editura, localitatea, anul apariþiei, paginile (Ex: Ion Popa, 
Automatizãri navale, Editua BREN, Constanþa, 2004, 
pag.124-128) 

 
TERMENE FINALE 

!29.06.2007�trimiterea titlurilor ºi a rezumatelor 
                        Lucrãrilor 
 

!16.07.2007�acceptul preliminar dat de cãtre 
                        coordonatorii secþiunilor 
 

!31.08.2007�trimiterea lucrãrilor, a taloanelor de 
                        participare ºi, eventual, cazare,            
                        precum ºi a dovezii de achitare a 
                        taxei de participare 

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ  
NAV-MAR-EDU 2007 

 

TALON DE PARTICIPARE 
 

Nume_____________________________________ 
Prenume__________________________________ 
Titlul didactic (ºtiinþific)_____________________ 
Instituþia__________________________________ 
Adresa____________________________________
__________________________________________ 
Telefon___________________________________ 
Fax_______________________________________ 
E-mail____________________________________ 
Intenþionez sã particip la sesiune în cadrul 
secþiunii___________________________________ 
cu urmãtoarele lucrãri (maxim douã de autor 
ºi/sau coautor): 
1. Autor(i)_________________________________ 
__________________________________________ 
Titlu______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________       
2. Autor(i)_________________________________ 
__________________________________________ 
Titlu______________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________       
Modul de prezentare: oral         poster 
 
Data_______________ 
Semnãtura_________ 

INFORMAÞII GENERALE 
!Programul sesiunii de comunicãri ºtiinþifice va 
cuprinde lucrãri prezentate pe domenii (cele 8 secþiuni 
ale sesiunii), conform opþiunii autorilor 
!Redactarea lucrãrilor se va face într-o limbã de 
circulaþie internaþionalã (englezã, francezã sau germanã) 
!Prezentarea lucrãrilor se poate realiza oral sau cu 
ajutorul posterelor 
!Aparatura pusã la dispoziþie pentru prezentarea 
lucrãrilor: calculator, retroproiector, LCD, 
videoproiector etc. 
!Taloanele ºi rezumatele lucrãrilor se trimit prin e-mail 
pe adresele specificate la fiecare secþiune 
!Lucrãrile, în forma finalã, se trimit împreunã cu 
dovada de achitare a taxei de participare, prin e-mail, ca 
fiºier ataºat (*.doc sau *.pdf), pe adresele specificate la 
fiecare secþiune 
 
 

CONDIÞII DE PARTICIPARE 
!O persoanã poate participa - în calitate de autor unic, 
autor principal sau coautor - cu maxim 2(douã) lucrãri  
!Taxa de participare este de 100RON (30EUR pentru 
participanþii din strãinãtate) ºi se achitã în conturile 
RO55RNCB0114031911000001 (pentru RON) sau 
RO28RNCB0114031911000002 (pentru EUR), 
deschise la Banca Comercialã Românã S.A., Sucursala 
judeþeanã Constanþa - titular: Atodiresei Dinu-Vasile 
(tel.0241-626200, int.1149, mobil 0723381387)   
!Taxa include programul conferinþei, un CD cu 
lucrãrile prezentate în secþiuni, participarea la cocktail ºi 
la ieºirea pe mare (în cazul lucrãrilor cu mai mulþi 
autori, materialele ºi activitãþile sunt asigurate doar 
pentru persoana sau persoanele care achitã taxa de 
participare). 
 

SECRETARIATUL CENTRAL 
!Lt.cdor.ing. Dinu-Vasile Atodiresei: e-mail 
dinuatorex@yahoo.com, tel.0241-626200, int.1149, 
mobil 0723381387 
!Cpt.ing. Lucian Neacºu: e-mail relpub@anmb.ro, 
tel.0241-626200, int.1194, mobil 0723398505 
!Cpt.ing. Marius Bucur: e-mail bmarius@anmb.ro, 
tel.0241-626200, int.1282, mobil 0742201929 
!Lt..ing. Filip Nistor: e-mail filcri2000@yahoo.com, 
tel.0241-626200, int.1219, mobil 0723575535 

CONDIÞII DE REDACTARE 
 În vederea trecerii corecte a lucrãrilor în format pdf pe 
CD ºi pentru uniformitatea prezentãrii, autorii sunt rugaþi sã 
respecte urmãtoarele indicaþii: 
!lucrarea va avea un numãr de maxim 8 pagini ºi nu va fi 
numerotatã; 
!redactarea se va face în format A4, portrait, �size 12�, font 
Times New Roman; 
!prima paginã se va seta astfel: sus 70mm, jos 35mm, margine 
stânga 35mm, margine dreapta 35mm, antet ºi subsol 15mm 
[opþiuni: �Page setup�, �Margins�, �Apply to Whole document�] 
!celelalte pagini se vor seta astfel: sus 35mm, jos 35mm, 
margine stânga 35mm, margine dreapta 35mm, antet ºi subsol 
15mm [opþiuni: �Page setup�, �Margins�, �Apply to Whole 
document�] 
!titlul lucrãrii va fi amplasat centrat în paginã, redactat cu 
majuscule, cu �Style Heading 1�, font Times New Roman, �Size 
14�, �Bold�; 
!titlul lucrãrii va fi urmat, dupã un spaþiu alb de douã rânduri, de 
prenumele ºi numele autorului sau autorilor (unul sub altul), 
plasat(e) centrat pe paginã (fãrã titlu, funcþii etc.), cu �Style 
Normal�, Font Times New Roman, �Size 12�, �Bold�; dupã 
nume se va marca un asterisc (*), folosindu-se opþiunile �insert, 
footnote, symbol (*), endnote�. La sfârºitul lucrãrii, vor apãrea 
asteriscurile (unu, douã etc.) în dreptul cãrora se vor menþiona 
prenumele ºi numele autorului, funcþia, gradul ºi/sau titlul 
ºtiinþific, instituþia în care îºi desfãºoarã activitatea, telefonul ºi 
adresa de e-mail, în ordinea în care sunt trecuþi autorii imediat 
sub titlu. Exemplu: Ion Popa, comandor, prof.univ.dr.ing., 
Academia Navalã �Mircea cel Bãtrân�, Constanþa, str. 
Fulgerului nr.1, tel.0724553905, e-mail: ion_popa@anmb.ro;      
!dupã un spaþiu alb de douã rânduri, se va scrie rezumatul 
lucrãrii (obligatoriu în englezã), de maxim 100 de cuvinte, cu 
�Style Normal+Justify�, Font Times New Roman, �Size 12�, stil 
�Italic�; 
!dupã un alt spaþiu alb de douã rânduri, va urma lucrarea 
propriu-zisã; la redactarea întregii lucrãri se va folosi un editor 
de texte WinWord (versiunea 6.0, cel puþin), cu �Style 
Normal+Justify�, Font Times New Roman, �Size 12�, la un 
rând;  
!titlurile capitolelor se vor scrie cu �Style Heading 2�, iar cele 
ale paragrafelor cu �Style Heading 3�; titlurile ºi paragrafele se 
vor scrie centrat, cu Font Times New Roman, �Size 12�, stil 
�Bold�; numerotarea capitolelor se va face cu cifre arabe, iar 
numerotarea paragrafelor se va face tot cu cifre arabe, 
precedeate de numãrul capitolului din care fac parte (ex: 2.3); 

PROGRAMUL 
MANIFESTÃRILOR ORGANIZATE 

CU OCAZIA SÃRBÃTORIRII A 135 DE ANI 
DE ÎNVÃÞÃMÂNT DE MARINÃ 

 
14 Noiembrie 2007 
12.00-23.00 Sosirea participanþilor. Cazare. Informaþii 
                     preliminare 
 

15 Noiembrie 2007 
09.00-10.00 Primirea ºi înregistrarea participanþilor 
10.00-11.00 ªedinþa solemnã consacratã aniversãrii a 
                     135 de ani de învãþãmânt de marinã ºi 
                     deschiderii oficiale a Conferinþei 
                     Internaþionale 
11.00-11.30 Vizitarea expoziþiilor. Deplasarea spre sãlile 
                     de desfãºurare a lucrãrilor pe secþiuni 
11.30-14.00 Susþinerea lucrãrilor pe secþiuni 
14.00-15.00 Masa de prânz (contra cost) 
15.00-18.00 Susþinerea lucrãrilor pe secþiuni 
18.00-21.00 Cocktail 
 

16 Noiembrie 2007 
09.00-10.00 Închiderea lucrãrilor Sesiunii de comunicãri 
                    ºtiinþifice 
10.00-11.00 Deplasarea în portul Constanþa ºi ambarcarea 
                     la bordul N.S. �Mircea� 
11.00-14.00 Ieºire pe mare a participanþilor la sesiune 
                     cu N.S. �Mircea� 
14.30-15.30 Masa de prânz (contra cost) 
 

17 Noiembrie 2007 
09.00-10.00 Ceremonial militar ºi religios. Decorarea 
                     Drapelului de luptã 
10.00-12.00 Adunare festivã (citirea mesajelor de felicitare, 
                     înmânarea de diplome ºi medalii, prezentarea 
                     monografiei Academiei Navale �Mircea cel 
                     Bãtrân�) 
12.30-13.30 Masa de prânz (contra cost) 
13.30-23.00 Plecarea participanþilor 

DETALII DESPRE CAZARE 
 

           HOTEL         SINGLE   DOUBLE  APART. 
 

                     Malibu       150EUR        170EUR    300EUR 
 

                 Oxford           119EUR        149EUR          �  
 

                 Perla               85EUR         100EUR    200EUR 
 

                 Parc                   �              109EUR    139EUR 
 

              Parc                    85EUR             �               � 
 

              Dobrogea            90EUR        120EUR          � 
 

        Toate hotelurile asigurã mciul dejun în preþurile menþionate 
         Preþurile menþionate sunt estimative 

                În eventualitatea în care doriþi sã vã 
facem rezervarea la unul dintre hotelurile de 
mai sus, vã rugãm sã completaþi formularul de 
mai jos ºi sã-l trimiteþi odatã cu talonul de 
participare, prin fax sau prin e-mail. 

CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ  
NAV-MAR-EDU 2007 

 
FORMULAR DE CAZARE 

 
Nume_______________________________ 
Prenume____________________________ 
Hotelul______________________________ 
Data sosirii___________________________ 
Data plecãrii__________________________ 
Nr.nopþi___________ Nr.cam.__________ 
Double room        Single room      Apart. 
 
Data_______________ 
Semnãtura_________ 
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