Talonul de participare se trimite până la data
de 4 mai 2012, la una din următoarele adrese:
Prin E-mail, la adresa :
gcroitoru@mail.ru
Prin poştă, la adresa:
Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii
“INCERCOM”, Cod. 2043, Chişinău,
str. Independenţei 6/1, dr. ing. Gheorghe Croitoru

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE
Lucrările vor fi redactate în Microsoft Word, folosind fontul Times New
Roman (Size 12), cu spaţiere la un rând şi jumătate, (line spacing = 1,5).
Se vor respecta următoarele reguli privind dimensiunile:
Format pagină: A4;

INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE
ÎN CONSTRUCŢII “INCERCOM” Î. S.

Marginile paginii:
sus: prima pagina -6,00 cm, restul paginilor-2,00 cm; jos -2,00 cm;
stânga - 3,00 cm; dreapta -2,00cm; antet - 1,2cm; subsol - 1,2cm; setare
tabl-0,6 cm
Redactarea lucrării se face după cum urmează:

Lucrările, respectând instrucţiunile de redactare
vor fi trimise astfel:
Sub formă de arhivă, EXCLUSIV în
următoarea configuraţie:
numeautor.rar (sau nume_autor.zip) unde
arhiva/arhivele cuprind fişierul nume_autor.doc
prin E-mail, la adresa
gcroitoru@mail.ru

Data limită de predare a lucrărilor este:
- 4 mai 2012 .
Data limită de confirmare a participării la
conferintă este:
- 4 mai 2012 .

4 rânduri libere (Times New Roman 12);
TITLUL LUCRĂRII (Times New Roman 14, bold, majuscule, center);
1 rând liber (Times New Roman 12);
PRENUME, NUME autori (Times New Roman 12, bold, toate numele
cu majuscule, center; dacă sunt mai mulţi autori separarea se face prin
virgulă);
REZUMAT (cuvântul "Rezumat" se va scrie cu identare de un TAB,
Size 12, bold, italic). Textul rezumatului (italic, primul rând cu identare
un TAB, justify, maxim 10 linii);
2 rânduri libere (Times New Roman 12);
TEXTUL LUCRĂRII (primul rând cu identare un TAB, justify);
1 rând liber (Times New Roman 12);
TITLUL LUCRĂRII in limba engleză (Times New Roman 14, bold,
majuscule, center); 1 rând liber (Times New Roman 12);
ABSTRACT (cuvântul "Abstract" se va scrie cu identare de 1 TAB, Size
12, bold, italic). Textul abstract-ului ( î n limba engleză, italic, primul
rând cu identare un TAB, justify, maxim 10 linii); 1 rând liber (Times
New Roman 12);
BIBLIOGRAFIE (Size 12, center, bold); 2 rânduri libere (Times New
Roman 12);
LISTA Bibliografică (justify, sub forma: nr. crt., autor [i], nume, iniţiala
prenumelui-titlu sursă bibliografică, editura/volum/revista, locul
apariţiei, anul apariţiei, paginile referite din lucrarea bibliografică)
FIGURILE ŞI TABELELE VOR FI INSERATE ÎN TEXT sub
următoarea formă: text; 1 rând liber (Times New Roman 12); corpul
figurii/tabelului; 1 rând liber (Times New Roman 12);
Figura.../Tabelul...; Denumirea figurii/denumirea tabelului (Times New
Roman 12, normal, center); 1 rând liber (Times New Roman 12); text.
Nu se vor numerota paginile.
Pentru facilitarea editării volumului, rugăm să se respecte instrucţiunile
de redactare.

INVITAŢIE
DE PARTICIPARE LA

CONFERINŢA
SIGURANŢA ÎN
CONSTRUCŢII
Ediţia a-Ia
CU PARTICIPARE NAŢIONALĂ
C H I Ş I N Ă U - M O L D O VA
18 mai 2012

Comitetul Ştiinţific
1. Izbînda Anatolie
doctor în ştiinţe tehnice
2. Croitoru Gheorghe doctor inginer
3. Livovschi Eugen
doctor habilitat în ştiinţe
tehnice, membru
correspondent al AŞM
4. Achimov Anatolii
doctor habilitat în ştiinţe
tehnice
5. Lupuşor Nicolae
doctor în ştiinţe tehnice
6. Chirpii Alexandr doctor în ştiinţe tehnice
7. Scamina Raisa
doctor în ştiinţe tehnice
8. Zolotcov Anatolii
doctor în ştiinţe tehnice
9. Grozavu Nistor
doctor în ştiinţe tehnice
10.Vieru Mihai
Vicepreşedinte AŞM

DEZBATERI ÎN PLEN
1. Materiale, tehnologii moderne şi
management performant în construcţii;
2. Concepte moderne de analiză şi

Manifestarea îşi propune să ofere cadrul
organizatoric necesar realizării unui schimb
eficient de opinii pe o tematică actuală şi de larg
interes:

SIGURANŢA ÎN CONSTRUCŢII
Referatele tehnico-ştiinţifice şi cele de prezentare
a produselor promovate de firmele participante
vor fi incluse în volumul conferinţei.

calculul structurilor de construcţii;
3. Protecţia la foc a construcţiilor;
4. Soluţii moderne pentru infrastructuri
de transport;

Lucrările Conferinţei se vor desfăşura la
INSTITUTUL DE CERCETĂRI
ŞTIINŢIFICE ÎN CONSTRUCŢII

5. Clădiri ecologice şi eficiente energetic.

Comitetul de Organizare
1. dr. st. tehn.

Izbînda Anatolie

2. ing.

Brunchi Andrei

3. econ.

Pşeneac Tamara

4. dr. ing.

Croitoru Gheorghe

5. dr. st. tehn.

Lupuşor Nicolae

6. dr. st. tehn.

Scamina Raisa

7. ing.

Mornealo Natalia

or. Chişinău, str. Independenţei 6/1.

