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1. ANUNTURI
1.

In atentia firmelor membre SIEAR!

Va facem cunoscut ca pentru anul 2007
cotizatia pentru membrii colectivi (firmele
care sustin activitatea SIEAR) este de 200
euro. Deoarece activitatea SIEAR se
bazează pe cotizatii si sponsorizari vă
rugăm a analiza posibilitatea de a plati
cotizatia pe anul 2007 cat mai curand
posibil. Precizam ca in cotizatie este inclus si
abonamentul la revistele: „Electricianul” si
”Masurari si Automatizari”.
In plus membri colectivi primesc informatii
despre activitatea SIEAR prin Buletinele
SIEAR si primesc volumele sau CD-urile cu
lucrarile de la diversele manifestari tehnicostiintifice organizate de SIEAR sau la care
participa SIEAR.
Societatile membre SIEAR beneficiaza de
unele bonusuri la participarea la unele
expozitii, prezentari de firme, etc.
Va transmitem banner-ul SIEAR cu
rugamintea de a-l introduce in site-ul firmei

dvs. si totodata va rugam a ne transmite
banner-ul firmei dvs. pentru a-l introduce in
site-ul SIEAR.
De asemenea va rugam a ne trimite o pagina
pe format A4 de prezentare a firmei dvs. pe
care urmeaza sa o introducem in site-ul SIEAR
la sectiunea "Prezentare societati".
2. In atentia membrilor individuali SIEAR!
Cotizaţia pentru membri individuali este
pentru anul 2007 de 50 lei, iar inscrierea de 10
lei. Pentru legitimatie trebuie trimise doua
fotografii tip carte de identitate. Acestea se pot
trimite si prin e-mail: siear@siear.ro.
Cotizatia, taxa de inscriere si cele doua
fotografii pot fi aduse direct la SIEAR sau
cotizatia si taxa de inscriere pot fi trimise in
contul COD IBAN RO30 BRDE 441S V038
9941 4410 (cu precizarea numelui dvs.), iar
fotografiile la doamna Cornelia Popovici,
Bdul. Pache Protopopescu nr. 66, sector 2,
cod 021414, Bucuresti.
3. Abonamentele pentru anul 2007 la revista
Electricianul – 10 aparitii pe an costa 100 de
lei; pentru membrii SIEAR costa 80 lei.
Abonamentele pentru anul 2007 la revista
Masurari si Automatizari – 6 aparitii/an costa
60 de lei.
Plata se face prin Ordin de plata in conturile
ARTECNO BUCURESTI SRL: RO61 RNCB
0072049699780001 deschis la BCR Sector 1
Bucuresti sau RO50 TREZ 7025 069X XX00
2730 deschis la Trezorerie Sector 2 Bucuresti.

2

Buletin SIEAR 209-februarie 2007

Plata se poate face si prin Mandat postal pe
numele Sofia Florica, Sos. Mihai Bravu
nr.110, Bl.D2, Sc.B, Et.10, Ap.64, cod
021332, Sector 2, Bucuresti.
Pentru operativitate se va trimite prin, fax la
numerele: 021-2527428, 2524840, 6426762,
numarul abonamentelor facut la revistele
respective, nr. Ordinului de plata sau al
Mandatului postal.
4. In perioada 26 februarie-9 martie 2007 va fi
organizat de catre AIIR-Filiala Bucuresti, in incinta
Facultatii de Instalatii-UTCB, cursul de pregatire

7.

31.05.2007.

A IV-a

editie

a

conferintei

"Finantarea investitiilor in energie". Va avea loc la
hotel

Marriott,

organizata

de

Bucuresti.

Conferinta

CNR-CME

si

ITS

este
Events

Management in colaborare cu Nuclearelectrica,
Hidroelectrica,Transelectrica, Electrica, Termoelect
rica

si Cogen Romania, cu sprijinul Ministerului

Economiei

si

www.itsevents.ro
maria@itsevents.ro

Comertului . Detalii

si/sau

la
e-mail:

intensiva pentru auditori energetici. Pentru detalii
privind inscrierea, conditiile de participare, cost
etc.puteti sa accesati site-ul www.aiiro-bucuresti.ro.
Pot participa atat ingineri (instalatii, energetica,
mecanica,

electrotehnica,

constructii

civile,

2. ACTIUNI
859. 31.01.2007. Adunarea Generala a
Asociatiei CNR-CME. Din partea SIEAR au
participat: prof. dr .ing. Serban Lazar, sef. lucr. dr.
ing.Eleonora Darie.
860. 1.02.2007. Sedinta de coordonare a Ghid

utilaj etc.) cat si arhitecti.
IMPORTANT!!!
Cursul si aplicatiile sunt structurate pe noua
metodologie de auditare energetica (din 2007)
care se refera atat la instalatiile de incalzire si
a.c.m. cat si la instalatiile de ventilare si cele
electrice. Se prezinta in paralel si metodologia inca
in vigoare (NP047, NP048 si NP049).
Inscrierile/plata pana la data de 16 februarie 2007.

la care au participat: prof. dr. ing. Serban
Lazar, prof. dr. ing. Niculae Mira, prof. dr.
ing. Sorin Caluianu, prof. dr. ing. Ion
Iordanescu, sef lucr. dr. ing. Eleonora Darie,
sef lucr. drd. ing. Mircea Rosca, dir. gen. ing.
Cornel Chioreanu.
861. 2.02.2007. Plenara AGIR. Din partea
SIEAR a participat conf. dr. ing. Sorin
Cociorva

5. 20.03.2007. La Belgrad se va desfasura cel

3. CUNOASTEREA ESTE PUTEREA
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de

-Trofeul calitatii

al IV-lea Summit

cu tema ,,Viitorul

sectorului energetic în Balcani surse
regenerabile de energie, cogenerare, centrale
nuclearoelectrice şi conducte petroliere”.
Obiectivul acestei manifestări este analizarea
stadiului actual al sectorului energetic în
regiune şi prezentarea proiectelor din
domeniile menţionate către potenţialii
investitori. Detalii la : www.sier.ro

6. 26.03.2007. Conferinta Eficienta energetica,
conditie esentiala pentru o dezvoltare
durabila., organizata de Meda Consulting la
Novotel Bucarest City Centre, Sala Paris Rive
Gauche.
Detalii
la
e-mail:
office@medaconsulting.ro

4. DIN ALTE SURSE
-Proiectul Nabucco prevede transportul
gazelor din zona Marii Caspice in special
Azerbaijan catre Europa de Vest pe traseul:
Turcia-Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria
-Dupa modelul in care functioneaza
transportul in comun la Londra si la Bucuresti
se prevede realizarea unui sistem de
monitorizare a traficului autobuzelor. Sistemul
de management al traficului autobuzelor are
trei subsisteme: 1. Subsistemul de control al
traficului care consta in refacerea instalatiilor
de semnnalizare in 97 de intersectii si 11
treceri de pietoni care vor comunica cu un
computer central prin intermediul unor cabluri
cu fibra optica. Computerul va putea modifica
timpii de semaforizare in functie de trafic; 2.
Subsistemul de management al transportului,
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care va consta in montarea dispozitivelor GPS
pe mijloacele de transport si a celor de
transmisie intre vehicule si intre vehicule si
centrul de control; 3. Subsistemul din
intersectii care consta in montarea de camere
de luat vederi conectate prin fibra optica la
centrul de control, formand o retea de
televiziune cu circuit inchis. Camerele de luat
vederi vor transmite, inregistra si stoca
imagini din trafic. Prin procedura ‚follow me”
un anumit vehicul poate fi urmarit , fara
interventia operatorului.
-1.02.2007. Dupa 10 ani de prezenta al
Microsoft in Romania Presedintele companiei,
Bill Gates a venit pentru inaugurarea Centrului
Global de Suport Tehnic (CGST) al Microsoft
la Bucuresti –amplasat pe str. Tudor Arghezi,
in spatele TNB.. La inaugurare au participat
Presedintele Romaniei Traian Basescu si
Premierul Calin Popescu Tariceanu. Cu
aceasta ocazie Basescu a precizat ieri si ca
piratarea Microsoft Office, dupa 1990 - un
lucru rau -, a fost pana la urma o investitie in
prietenia romanilor fata de calculator, pentru
dezvoltarea solida a industriei IT in Romania.
Pe de alta parte, Bill Gates s-a aratat deosebit
de interesat de proiectele guvernamentale
privind investitiile in informatizare prezentate
ieri de ministrul comunicatiilor si tehnologiei
informatiei, Zsolt Nagy si ministrul
administratiei si internelor, Vasile Blaga. Bill
Gates a lansat in mod oficial in Romania cea
mai noua verisune a sistemului de operare
Windows, Vista, si noul pachet de programe
Office 2007 si Exchange Server 2007. Bill
Gates, a aspus ca Microsoft va investi in
continuare in Romania. El a amintit ca in
cadrul companiei pe care o conduce lucreaza
foarte multi romani si s-a declarat placut
surprins de calitatea acestora. La randul lor,
premierul Calin Popescu Tariceanu si
presedintele Traian Basescu au avut numai
cuvinte de lauda pentru initiativa Microsoft de
a deschide un centru la Bucuresti. "Un miliard
de euro este dat de sectorul IT, din care
probabil jumatate este indreptat catre export.
Probabil, acesta este viitorul si mai putin
segmentele clasice industriale", a afirmat
premierul Tariceanu, ale carui spuse au fost
intarite de seful statului, cel care si-a exprimat
si admiratia pentru Bill Gates. "Este un simbol
pentru valori educative si progres, pentru
educatie, un simbol pentru munca si lege si
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pentru responsabilitate sociala", a spus Traian
Basescu despre cel mai bogat om din lume.
Mai mult, Presedintele Romaniei a folosit
prilejul festivitatii de deschidere a Centrului
Global de Suport Tehnic pentru a-l decora pe
Bill Gates. Acestuia i-a fost acordat Ordinul
National "Steaua Romaniei", in grad de
comandor. Despre deschiderea CGST,
ministrul comunicatiilor si tehnologiei
informatiei, Zsolt Nagy sustine ca acesta
demonstreaza recunoasterea specialistilor
romani de catre marile companii."Romania a
depasit faza de outsourcing si deschiderea
acestui centru demonstreaza ca specialistii
romani sunt pregatiti sa creeze valoare
adaugata si mai mult, ca marile companii
recunosc acest lucru", a explicat Nagy.
Totodata, Windows Vista a ajuns ieri si in
magazinele grupului Altex, Media Galaxy si
Altex Megastore, iar oficialii retelei estimeaza
ca 30% din calculatoarele cu sisteme de
operare pre-instalate vor folosi acest produs.
La inaugurarea CGST prsedintele Traian
Basescu a precizat ca piratarea Microsoft
Office, dupa 1990 - un lucru rau -, a fost pana
la urma o investitie in prietenia romanilor fata
de calculator, pentru dezvoltarea solida a
industriei IT in Romania. Pe de alta parte, Bill
Gates s-a aratat deosebit de interesat de
proiectele guvernamentale privind investitiile
in informatizare prezentate ieri de ministrul
comunicatiilor si tehnologiei informatiei, Zsolt
Nagy si ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga. In urma cu 15 ani, a fost angajat
primul roman in campusul Microsoft. In
prezent, peste 300 de romani il au patron pe
Bill Gates. Alti 95 de informaticieni lucreaza
pentru Microsoft in Romania, iar numarul
angajatilor va creste odata cu deschiderea
CGST la Bucuresti. Compania estimeaza ca, in
primul an de activitate, vor fi angajati 100 de
profesionisti IT. Pentru Microsoft, tara noastra
este o sursa importanta de dezvoltare a
sectorului IT in Europa Centrala si de Est.
Romania ramane, insa, in istoria Microsoft
printr-o tranzactie din iulie 2003: Microsoft a
cumparat atunci tehnologia RAV - un antivirus
100 % romanesc - de la compania lui Radu
Georgescu, GeCad, pentru o suma estimata de
surse din piata la 19 mililoane de dolari. Cel
mai bogat om din lume, Bill Gates, cu o avere
estimata de revista Forbes in jur de 50 de
miliarde de dolari este, in ciuda averii sale
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colosale, un tip modest, fara pretentii
exagerate. Cel putin asta cred cei care il
cunosc. Miercuri seara, multimiliardarul s-a
cazat intr-o luxoasa camera de hotel din
centrul Capitalei, fara insa a avea pretentii
exagerate. In plus, pe drumul de la aeroport la
hotel, nu a solicitat protectia politiei si chiar a
asteptat la semafor, ca orice om obisnuit.
Totodata, daca l-ai intalni pe strada, probabil
ca nici nu l-ai recunoaste. Cel putin asta cred
clientii hotelului in care a fost cazat magnatul,
care habar nu aveau ca il au vecin pe cel mai
bogat dintre pamanteni. Pentru directorul
general al Microsoft Romania, Ovidiu
Artopolescu, vizita lui Gates in Romania este
"una dintre cele mai importante vizite din
decada 2000-2010 pentru Romania. In plus,
este prima oara cand Bill Gates vine in aceasta
parte a Europei, un om care, prin viziunea lui,
a influentat evolutia omenirii si continua sa o
faca.". Despre cel mai bogat om din lume,
Artopolescu spune ca este foarte modest.: "In
cele cateva dati cand m-am intalnit cu Bill
Gates mi-am dat seama ca este uluitor de
normal". Programul celui mai bogat om din
lume incepe la ora sapte si se termina tarziu in
noapte, ceea ce este uimitor pentru un om atat
de bogat. "Avem in continuare mult de munca
in ceea ce priveste Windows. Planul Microsoft
prevede noi lansari ale sistemului de operare la
diferente de cel putin trei ani", a spus Gates.

-Pe Soseaua Chitilei va fi construit cel ami
mare centru comercial din sud-estul Europei,
Colosseum Shopping Center, printr-o investitie
de 450 milioane euro. Constructia va fi facuta
de Compania romaneasca Nova Imobiliare.
- OMV AG si Erste Bank finanteaza 30 de
burse, fiecare in valoare de 35.000 de euro,
pentru candidatii din Romania la programul
Executive MBA din cadrul Universitatii de
Stiinte Economice si Administrative din Viena
-Numarul conexiunilor fixe la Internet in
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banda larga (broadband) era mai mare cu 60%
la jumatatea anului trecut, fata de sfarsitul
anului 2005, ceea ce i-a determinat pe
reprezentantii companiei International Data
Corporation (IDC) sa estimeze o crestere totala
a acestor conexiuni, pentru intreg anul 2006,
cu 150%. O treime dintre acestea sunt
asigurate de retelele de cartier.
-In termeni directi, expertii au lansat un
avertisment referitor la incalzirea globala, care,
in opinia lor, este “evidenta”, are o cauza
“foarte probabil umana” si “va continua timp
de secole”. Omul este responsabil pentru
cresterea temperaturii medii pe glob incepand
de la mijlocul secolului trecut, arata
documentul, subliniind ca emisia gazelor cu
efect de sera in urma activitatilor umane vor
cauza grave dereglari climatice, accentuand
incalzirea globala si cresterea nivelului marii.
-Daewoo Automobile va fi privatizată integral
-Actuala organizare teritorială a Capitalei le dă
dureri de cap atât bucureştenilor, cât şi edililor
care administrează oraşul. În mai multe
sectoare, graniţele de pe hârtie nu mai au
legătură cu adresele poştale. Anumite scări de
bloc ajung să fie repartizate chiar în două
sectoare.
-Telefonia fixa va avea ca si telefonia mobila
10 cifre. Incepand cu 1.06.2008 apelurile vor
putea fi facute atat in forma actuala cat si in
noul format. Dupa 2.09.2008 apelurile se vor
face numai in noul format cu 10 cifre. In noul
format pentru un apel Bucuresti-Bucuresti
utilizatorul va forma prefixul 021 urmat de
numarul de apel (care are 7 cifre). In interiorul
judetului, spre exemplu in Constanta, prefixul
este 02, indicativul geografic 41 si numarul de
apel (care are 6 cifre).
-Lumea in 2007 este suplimentul anual al
revistei Capital, realizat sub egida prestigioasei
publicatii britanice The Economist. Oferind
previziuni despre mediul de afaceri, politic,
social si nu numai, despre ceea ce se va
intampla in lume, dar si in Romania in anul
2007, oferind analize realizate de specialisti ai
economiei, acest supliment este unul unic in
spatiul presei de business autohtone.
Acest buletin informativ este distribuit
gratuit prin intermediul site-ului SIEAR la
adresa: www.siear.ro.

