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Cabinet artilerie navală

Cabinet hidrolocaţie

REGULI DE REDACTARE
Autorii sunt rugaţi să respecte următoarele reguli:
- editor de text – Microsoft Word - Office 2003;
- număr de pagini - maxim 10;
- setarea paginilor: paper size - A4; Orientation – Portrait;
Margini: Top = 1,5 cm, Bottom = 1,5 cm, Left = 3 cm; Right =
1,5 cm; Layout: Header=1,25 cm, Footer=1,25 cm;
- lucrarea va fi redactată în limba română,
- font: Times New Roman;
- titlul lucrării: majuscule, bold, mărime 14, centrat;
- prezentarea autorului (autorilor): prenumele şi numele
sub titlul lucrării, centrat, cu asterisc (*) după nume,
folosindu-se opţiunile ”insert, simbol*, etc.;
- inserate în nota de final la sfarşitul lucrării, gradul militar
(unde este cazul) şi instituţia de provenienţă, în ordinea în
care sunt scrise numele;
- rezumatul (abstractul) va cuprinde aproximativ 10 linii de
text, mărimea 10, Italic;
- cuvinte cheie: mărimea 10, Italic;
- titlul capitolelor sau paragrafelor: Bold; mărimea 12;
- numerotarea paragrafelor: cifre arabe;
- textul lucrării: Times New Roman, Regular, mărimea 12,
Justified;
- alineatele, titlurile paragrafelor: un Tab (1,27 cm) din
stânga paginii;
- spaţii: între rândul de text şi titlul capitolului / paragrafului,
între titlul capitolului / paragrafului şi primul rând de text, în
text - un rând (mărimea 12);
- spaţii: între marginea de sus şi titlul lucrării, între titlul
lucrării şi numele autorului, între numele autorului şi
abstract, între cuvinte cheie şi primul rând de text / titlul
primului capitol / paragraf - 2 rânduri (mărimea 12); între
abstract şi cuvinte cheie - un rând (mărimea 12);
- trimiterile la bibliografie se înscriu în paranteze drepte,
iar trimiterile la relaţii matematice în paranteze rotunde;
- concluzii;
- bibliografia: la sfârşitul textului lucrării;
- paginile se numerotează.
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COMITETUL DE ORGANIZARE
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Cpt.cdor Gabriel TĂNASE
Cpt.cdor Valentin NAE
Cpt.cdor Petronius TRANDAFIR
Cpt.cdor Bogdan AUR
M.m.p. Marian BOZA
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Cabinet radiolocaţie

Cabinet marinărie şi navigaţie

Cabinet aparate electrice de navigaţie

PROGRAMUL SESIUNII DE COMUNICĂRI
10.05.2017
12.00 - 20.00

Sosirea participanţilor. Cazare.
Informaţii preliminare
11.05.2017

09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 14.00

Înregistrarea participanţilor
Deschiderea lucrărilor sesiunii
Susţinerea lucrărilor pe secţiuni

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI
A FORŢELOR NAVALE
„Amiral ION MURGESCU”

SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE
A CADRELOR DIDACTICE

12.05.2017
- EDIŢIA a VII -a 09.00 - 11.00

Închiderea lucrărilor Sesiunii de
comunicări ştiinţifice

TERMENE
14.04.2017
28.04.2017

Termenul limită pentru trimiterea titlului
şi a rezumatului lucrării
Trimiterea lucrării în format electronic
pe adresa: smmmfn@smmmfn.ro .

CONSTANŢA , 10-12 mai 2017
Cabinet maşini şi instalaţii electrice

