UNIVERSITATEA „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA
FACULTATEA DE
INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ

INFORMAŢII UTILE ȘI PERSOANE DE CONTACT
Participanţii sunt rugaţi să transmită formularul de
înscriere până la data 05 Martie 2018, rezumatul lucrării
(în limba engleză) până la data 12 Martie 2018, iar
lucrarea în extenso (în limba română, în macheta de pe
site-ul conferinței), în varianta Word 97 - 2003, până la
data 19 Martie 2018, la următoarele adrese, astfel:
• doctoranzi, masteranzi, studenți din alte centre
universitare
As. univ. drd. ing. Alexandra COMAN, tel. 0735487236
e-mail: nadrag.alexandra@yahoo.com
• elevi
Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ, tel. 0723325503
e-mail: mirelacotrumba@yahoo.com

PROGRAM CONFERINŢĂ
29 Martie 2018
08:00 - 08.30 Primirea participanţilor

CONFERINŢA NAȚIONALĂ A
STUDENŢILOR ŞI ELEVILOR
ÎN DOMENIUL
ŞTIINŢELOR INGINEREŞTI

• doctoranzi, masteranzi din cadrul UOC
Conf. univ. dr. ing. Greti-Mihaela MANEA, tel. 0724348346
e-mail: mihaelagretimanea@gmail.com

08:30 - 09.30 Deschiderea conferinţei

TEHNONAV JUNIOR

09:30 - 10.00 Pauză

Ediţia a VIII-a

• studenți din cadrul UOC
Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE, tel. 0744505595
e-mail: apintilie@yahoo.com

10:00 - 13.00 Comunicări pe secţiuni

Un autor poate participa cu maximum 2 lucrări.
Fiecare lucrare trebuie să respecte macheta impusă.
Macheta lucrării și formularul de înscriere se află pe siteul conferinței.
Programul conferinței și alte informaţii importante vor fi
postate și actualizate pe site-ul conferinței, începând cu
data de 01 Martie 2018.
Site-ul conferinței este

http://tehnonavjr.univ-ovidius.ro

13:00 - 14.30 Pauză
14:30 - 17.30 Comunicări pe secţiuni
17:30 - 18.00 Pauză
18.00 - 20.00 Festivitatea de premiere
30 Martie 2018
10.00 Workshop.

Cariere de succes în inginerie.
Realizări şi perspective
Închiderea conferinţei

29 - 30 Martie 2018
Universitatea „Ovidius” din
Constanţa
Facultatea de Inginerie Mecanică,
Industrială şi Maritimă
Inspectoratul Şcolar Judeţean
Constanţa

Avem deosebita plăcere de a vă invita la
CONFERINŢA NAȚIONALĂ A STUDENŢILOR ŞI
ELEVILOR ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR INGINEREŞTI

TEHNONAV JUNIOR
Ediţia a VIII-a, organizată de FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ŞI MARITIMĂ din Constanţa.

Conferinţa se va desfăşura la sediul, din b-dul Mamaia
124, al Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi
Maritimă, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, în
perioada 29-30 Martie 2018 și reprezintă un forum pentru
dezbateri interdisciplinare inginerești la nivel teoretic și
practic, un prilej de cunoaştere a preocupărilor şi opiniilor
doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor şi elevilor din
diferite centre universitare, instituţii de învăţământ
preuniversitare și a preocupărilor profesionale ale
mediului economic.
INSTRUCŢIUNILE DE REDACTARE A
LUCRĂRILOR (conform machetei de pe site)
Consideraţii generale Lucrarea se va redacta în limba
română. Numărul de pagini este minimum 4 şi maximum
10, format A4, cu următoarea setare a marginilor: stânga
25 mm; dreapta 25 mm; sus 30 mm; jos 25 mm.
Titlu lucrare Times New Roman 12, bold, centrat, la un
rând de marginea superioară, în limba română şi în limba
engleză.

Cuvinte cheie Times New Roman 10, normal, la un rând
de rezumat. Cuvintele cheie trebuie să se încadreze pe un
singur rând.
Conţinut lucrare Times New Roman 10, normal, la un
rând de rezumat, pe două coloane.
Capitolele şi subcapitolele vor fi numerotate şi scrise cu
Times New Roman 10, bold, la distanţa de 8 mm de la
marginea din stânga.
Fiecare paragraf va începe de la distanţa de 8 mm de la
marginea din stânga.
Desenele, tabelele, graficele, diagramele vor fi denumite,
numerotate cu cifre arabe începând cu 1 şi vor fi centrate
în pagină.
Ecuaţiile vor fi scrise cu setări corespunzătoare textului
lucrării şi vor fi aliniate la stânga paginii.
Numerotarea ecuaţiilor se va face cu cifre arabe, între
paranteze rotunde, pe acelaşi rând cu ecuaţia şi aliniere la
dreapta paginii.
Bibliografie Times New Roman 10, în ordine alfabetică și
numerotate cu cifre arabe între paranteze pătrate. Reperul
bibliografic va cuprinde: numele şi iniţiala prenumelui
primului autor, normal; titlul lucrării, italic; denumirea
editurii, normal; localitatea de publicare, normal; anul
apariţiei lucrării, normal.

Nume, prenume autor(i) Times New Roman 10, centrat,
la un rând de titlul lucrării.
Denumire instituţie de afiliere autor(i) Times New
Roman 10, italic, centrat.
Nume, prenume coordonator(i) Times New Roman 10,
centrat, la un rând de autor(i).
Afiliere coordonator(i) Times New Roman 10, italic,
centrat.
Rezumat Times New Roman 10, normal, la două rânduri
faţă de coordonator, în limba engleză şi urmat, la un rând,
față de cuvintele cheie.
Rezumatul nu va depăşi 10 rânduri.
Rezumatul și cuvintele cheie vor fi separate de restul
lucrării prin linii orizontale, la o distanță de un rând față
de text.

SECŢIUNILE CONFERINŢEI
Secţiunea 1. Inginerie mecanică
Secţiunea 2. Inginerie industrială şi management
Secţiunea 3. Inginerie navală şi maritimă
Secţiunea 4. Ingineri-cercetători debutanţi
(Secţiune dedicată masteranzilor)
Secţiunea 5. Preambul ingineresc
(Secţiune dedicată studenţilor din anii I şi II de studii şi
elevilor din învăţământul preuniversitar).

TERMENELE LIMITĂ
05 Martie 2018: Data limită pentru trimiterea
formularului de înscriere şi a confirmării de participare.
12 Martie 2018: Data limită pentru trimiterea rezumatelor
lucrărilor, în limba engleză.
19 Martie 2018: Data limită pentru trimiterea lucrărilor în
extenso, în limba română.

COMITETUL ONORIFIC
Prof. univ. dr. ing. Ionel NICOLAE, Decan
Conf. univ. dr. ing. Melat BORMAMBET, Prodecan
Ş.l. dr. ing. Bogdan-Viorel RĂDOIU, Director DINPE
Ş.l. dr. ing. Constantin ILIE, Director DMIAR
COMITETUL DE ORGANIZARE A EDIŢIEI
Prof. univ. dr. ing. Valentina-Mihaela POMAZAN
Conf. univ. dr. ing. Greti-Mihaela MANEA
Conf. univ. dr. ing. Lucia MELNIC
Ş.l. dr. ing. Alexandru PINTILIE
Ş.l. dr. ing. Mirela COTRUMBĂ
Ş.l. dr. ing. Elena-Rita AVRAM
Ş.l. dr. ing. Gabriela IANCULESCU
Ş.l. dr. ing. Lucian GHEORGHE
As. univ. drd. ing. Alexandra COMAN

