INSTRUCŢIUNI PENTRU REDACTAREA
LUCRĂRILOR PENTRU CNEE 2020
1.- Lucrările în extenso, redactate în limba română sau engleză, vor fi
transmise prin e-mail, atât în format .doc cât şi în format .pdf la adresa de
email office@sier.ro (Subject: CNEE 2020 - Referatul in extenso), până la
data de 10 IULIE 2020. Lucrările transmise după această dată nu vor fi
acceptate.
2.- O lucrare va avea max. 8 pagini (inclusiv tabele şi figuri) şi va fi
redactată în MS Word 2007 sau o versiune ulterioară, format A4, cu
următoarele margini (page setup): sus şi jos 3 cm, stânga şi dreapta 2,5 cm
(a se vedea referatul-model de pe site-ul www.sier.ro, rubrica CNEE
2020/Call for Papers).
3.- După un rând liber, se scrie titlul lucrării, centrat, cu majuscule,
utilizând fontul Times New Roman 14 Bold, la 1 rând.
4.- Sub titlu, după un rând liber, se vor scrie (centrat, fontul Times New
Roman 10, la 1 rând): titlul stiiţific şi/sau profesiunea, numele şi
prenumele complet al autorilor, numele şi adresa unităţii unde îşi
desfăşoară activitatea, telefon, fax şi e-mail.
5.- Sub coordonatele specificate la pct. 4, după 1 rând liber, se va edita un
rezumat de max. 10 rânduri (inclusiv cuvinte - cheie), redactat în limba
engleză pe o singură coloană, (font Times New Roman 10 Italic, la 1 rând,
paragraf stânga - 0,6 cm, dreapta - 0,6 cm, aliniere - justified).
6.- Sub rezumat, după două rânduri libere, va fi redactat conţinutul
propriu-zis al referatului, după cum urmează:
a).- Editarea se va realiza pe două coloane cu lăţimea de 77,5 mm,
distanţate la 5 mm, utilizând fontul Times New Roman 10, cu spaţiul de 1
rând. Pe ultima pagină, cele două coloane vor fi egalizate. Tab-ul va fi de
0,6 cm.
b).- Titlurile capitolelor vor fi scrise cu majuscule şi numerotate cu cifre
arabe. Titlurile subcapitolelor se vor scrie cu sentence case şi se vor
numerota tot cu cifre arabe, pe max. 3 niveluri (ex. 2.2.1), utilizând fontul
Times New Roman 10 Bold. Înainte şi după titlul fiecărui capitol şi
subcapitol se va lăsa un spaţiu de 1 rând.
c).- Formulele vor fi centrate pe lăţimea coloanei şi numerotate cu cifre
arabe între paranteze rotunde, aliniate la dreapta.
d).- Figurile şi tabelele vor fi incluse în text, eventual pe lăţimea ambelor
coloane, vor fi numerotate cu cifre arabe şi însoţite de un text explicativ
redactat cu fontul Times New Roman 10, la 1 rând.
e).- În lucrare nu vor fi prezentate demonstraţii matematice, ci numai
formulele strict necesare înţelegerii.
f).- Bibliografia (de asemenea, redactată pe 2 coloane) va fi parte
componentă a conţinutului propriu-zis al referatului şi se va
redacta/numerota respectând normele specifice de redactare. Referirile
din text la sursa bibliografică se vor face prin indicarea numărului
corespunzător încadrat între paranteze drepte.
7.- Rezumatele anexate Fişei de participare se vor redacta în limba
română şi vor fi transmise până la 10 IUNIE 2020, prin e-mail (la adresa:
office@sier.ro), fax (021-212.2005) sau prin poştă la adresa:
S.I.E.R. (Pentru CNEE 2020)
Şos. Ştefan cel Mare nr. 15, Bloc 15, Sc. E, Etaj 3, Ap. 12, Sector 2 ,
020123 Bucureşti
Pentru a obţine informaţii suplimentare va rugăm să apelaţi următoarea
persoană de contact: Dr. ing. Fănică Vatră
Tel: 0722.361.954, Fax: 021-212.2005, e-mail:office@sier.ro. Alte date de
contact sunt permanent prezente pe website-ul SIER, la rubrica "Contact".
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2020, Sinaia, 21-23 oct. 2020
“Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică - CNEE

INVITAŢIE PRELIMINARĂ
Cunoscând preocupările Dvs. şi ale colectivului din care faceţi
parte, vă invităm să participaţi, în perioada

21 - 23 octombrie 2020, la SINAIA, la:

“CONFERINŢA NAŢIONALĂ ŞI EXPOZIŢIA
DE ENERGETICĂ CNEE 2020“.
Conferinţa Naţională şi Expoziţia de Energetică - CNEE, este
o manifestare stiinţifică, iniţiată şi promovată de SIER din anul 1990,
organizată o dată la doi ani, deschisă specialiştilor din unităţile de
exploatare a instalaţiilor energetice (producerea, transportul şi
distribuţia energiei electrice şi termice), consumatorilor, instituţiilor
de proiectare şi cercetare, instituţiilor de învăţământ superior,
fabricanţilor de echipamente/produse şi furnizorilor de servicii etc.,
interesaţi în schimbul de opinii, idei, soluţii şi realizări recente, cu
aplicabilitate la diversele activităţi ale domeniului energetic. Se
doreşte ca CNEE:
- să preia şi să continue tematica “Simpozionului Naţional de
Siguranţă în funcţionare a Sistemului Energetic - SIG” - care s-a
derulat pe parcursul a XIX ediţii şi care incintă un mare interes de
fiecare dată prin tematicile largi abordate, mereu legate de
problematicile reale ale tuturor entităţilor din SEN;
- să acopere tematica, extrem de provocatoare, a “Simpozionului
Naţional de Reţele Electrice - SNRE” - care în ultimii 8 ani nu a mai
avut condiţii de desfăşurare;
- să acopere problemele de energetică naţională care erau odinioară
puse în discuţie sub egida “Conferinţei Naţionale de Energetică” manifestare ştiinţifică iniţiată de SIER în anul 1990.
De asemenea, se doreşte ca CNEE să ofere un cadru adecvat
firmelor româneşti şi străine, prezente sau care doresc să pătrundă pe
piaţa românească, să-şi prezinte oferta de produse şi servicii
managerilor şi specialiştilor din domeniul energetic din România. În
acest sens, sub egida CNEE 2020 se vor organiza:

EXPO-CNEE 2020
- Expoziţia de echipamente, produse şi servicii cu aplicabilitate
în energetică,
MESE ROTUNDE şi TUTORIALE.
CNEE 2020 îşi propune să supună dezbaterii specialiştilor întreg
spectrul de problematici, structurat, în principal, pe următoarele
subiecte majore:
Piaţa de energie electrică/termică (politici energetice, tarife,
suport etc.).
Planificarea, dezvoltarea, exploatarea şi mentenanţa
instalaţiilor energetice.
Producerea energiei în centrale mari.
Producerea distribuită.
Energii regenerabile.
Transportul şi distribuţia energiei electrice/termice.
Smart Grids, Smart Metering.
Furnizarea energiei electrice/termice.

Consumatorii de energie electrică/termică.
Calitatea energiei electrice.
Siguranţa în funcţionare a Sistemului Energetic şi a alimentării
cu energie electrică/termică.
Siguranţa în funcţionare la utilizatorii reţelelor electrice de
transport şi distribuţie a energiei electrice/termice.
Impactul funcţionării instalaţiilor energetice asupra mediului.
Tehnologii moderne aplicabile în SEN.
Formarea specialiştilor.
******
Vă rugăm să ne comunicaţi intenţia Dvs. de a participa la
Conferinţă (cu REFERATE prezentate pe secţiuni, MESE
ROTUNDE sau cu exponate la EXPO-CNEE 2020), transmiţândune, până la 10.06.2020, prin e-mail (office@sier.ro) sau prin fax
(021.212.2005) o Fişă de participare - conform modelului alăturat,
completată.
În cazul participării cu referate, la Fişa de participare se va
anexa un rezumat de max. 10 rânduri.
Referatele în extenso - întocmite conform instrucţiunilor de
redactare - vor fi transmise până la 10.07.2020.
******
Pentru includerea referatelor în volumul cu lucrările CNEE 2020,
se va percepe o taxa de 250 lei/referat+TVA (volumul cu lucrări va
avea cod ISSN); vor fi exceptate referatele ai caror autori fac parte
din entităţile organizatoare ale CNEE 2020 sau sunt cadre
universitare care lucrează numai în învăţământ.
Taxele pentru organizarea de Mese Rotunde sau/şi participarea la
EXPO-CNEE 2020 vor fi disponibile la adresa http://www.sier.ro
(a se vedea rubrica "Noutăţi", secţiunea "CNEE 2020",
subdiviziunea "Pachetul pentru Firme").
******
În vederea diminuarii efectelor neplăcute determinate de
eventualele posibile întârzieri ale corespondenţei, toate propunerile
de lucrări vor fi considerate ca acceptate. În cazurile de excepţie, în
care vor exista negaţii, motivele neacceptării vor fi comunicate celor
implicaţi. De asemenea, este de dorit ca, după expedierea prin email/poştă, autorii să verifice, la coordonatele date, faptul că fişele
de participare şi rezumatele au fost recepţionate. Lista titlurilor de
referate, înscrise la CNEE 2020, va fi disponibilă la adresa
http://www.sier.ro (a se vedea rubrica "Noutăţi", secţiunea "CNEE
2020").
******
Informaţii suplimentare privind programul de desfăşurare a
manifestarilor CNEE (lucrări pe secţiuni, mese rotunde, prezentări şi
demonstraţii în cadrul EXPO-CNEE 2020), precum şi detalii privind
condiţiile de participare, sunt disponibile la adresa http://www.sier.ro
(a se vedea rubrica "Noutăţi", secţiunea "CNEE 2020").
******
Vă adresăm rugămintea de a difuza această INVITAŢIE
PRELIMINARĂ şi către alţi specialişti/agenţi economici care ar putea
fi interesaţi de manifestările CNEE 2020. Vă mulţumim anticipat !

