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1. ANUNTURI
1. 17-21.04.2007 - Complexul expozitional
Expo-Transilvania din Cluj-Napoca va gazdui
cea de a V-a editie a Salonului National de
Inventica „PROINVENT”, din cadrul Targului
International Tehnic. Detalii la:
www.expo-transilvania.ro;
e-mail: emila@expo-transilvania.ro
2. 15-16.05.2007 - SME-2007 Cluj-Napoca.
Detalii la: www.instalatii.utcluj.ro si e-mail
gheorghe.badea@insta.utcluj.ro
3. 29.05-2.06.2007 - Salonul International
„ECOINVENT” 2007, destinat promovarii
inventiilor privind protectia mediului care va
avea loc in Sala Pasilor Pierduti-Universitatea
„Al.I.Cuza” Iasi. Detalii la:
www.inventica.tuiasi.ro;
e-mail: inventica@inventica.org.ro
4. 31.05.2007 - Conferinta „Finantarea
investitiilor in energie” la hotel Marriot.
Detalii la:
www.itsevents.ro , www.energyconference.ro,
e-mail maria@itsevents.ro
5. Cursuri intensive de specialitate
organizate de SIEAR.
5.1. 18-22 iunie 2007 - Curs de pregatire
pentru „Verificatori de proiecte si experti
tehnici in instalatii” Cursurile sunt organizate

de SIEAR in colaborare cu AIIR pentru
urmatoarele domenii:
- Instalatii sanitare (Is);
- Instalatii gaze petroliere si lichefiate (Ig);
- Instalatii de incalzire centrala (Ii);
- Instalatii de ventilare si climatizare (Iv);
- Instalatii electrice (Ie).
Cursurile se desfasoara pe parcursul a 5 zile a
6 ore/zi.
Cursantii primesc in functie de domeniul
solicitat brosurile cu criteriile de performanta
pentru instalatiile: Is, Ig, Ii, Iv respectiv Ie.
In afara de acestea, toti cursantii primesc
urmatoarele:
- Regulament de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei
lucrarilor si a constructiilor;
- Brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte
si expertilor pentru instalatii”;
- Extras din legislatia referitoare la verificatorii
de proiecte si expertii tehnici.
Director curs: conf. dr. ing. Nicolae Ivan
tel.: 021-2524280/135; 0721/932632
n_ivan@instal.utcb.ro

Alte informatii si inscrieri la
Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
tel.: 021-2524280/136; 0723/384534
Inscrierile se fac in perioada 12 martie-19 mai
2007. Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de
o reducere a costului cursurilor de pana la
20%.
5.2. 25-29 iunie 2007 - Curs de pregatire
„Aplicaţii ale informaticii in proiectarea
instalaţiilor electrice şi de automatizare”
Sunt prezentate programe actuale de proiectare
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a instalaţiilor electrice de automatizare ale
diferitelor firme pentru circuite, tablouri de
distribuţie, iluminat. Aplicaţii in instalaţii
pentru construcţii.
Director curs: Sl. drd. ing. Silviu Gheorghe;
silviu@instal.utcb.ro
tel.: 021-2524280 ;0722/299055
Alte informatii si inscrieri la
Secretar curs: teh. Cornelia Popovici
tel.: 021-2524280/136; 0723/384534
Inscrierile se fac in perioada 12 martie-25 mai
2007.
Membrii SIEAR beneficiaza de o reducere a
costului cursurilor de pana la 20%.
5.3. 25-29.06.2007 - Curs de specializare
„Automate Programabile”. Societatea de
Instalaţii Electrice şi Automatizări din
România (SIEAR) organizează cursul de
specializare „AUTOMATE PROGRAMABILE”, adresat specialiştilor care îşi desfăşoară
activitatea în domeniul instalaţiilor electrice şi
automatizărilor. Cursurile sunt prezentate de
specialişti de la Catedra de Electrotehnică a
Facultăţii de Instalaţii si de la firmele Moeller
Electric şi PRATCO.
Director curs: conf. univ. dr. ing. Daniel
Popescu
tel. 021.252.42.80 / 134, 0723.850.068
Perioada cursului: 25-29.06.2007.
Programa cursului poate fi consultată la
adresa: www.siear.ro
Cursanţii primesc tipărit suportul de curs şi
alte materiale informative.
Pentru informaţii şi înscrieri, persoanele
interesate se pot adresa la d-na Cornelia
Popovici, la telefoanele: 252.42.80 int. 136,
mobil 0723.384.534. Înscrierile se fac până la
data de 20.06.2007.
Membrii SIEAR beneficiază de o reducere a
costului cursurilor de până la 20%.
5.4. 25-29 iunie 2007 – „Măsurarea şi
controlul poluării atmosferei”
Cursul cuprinde baze teoretice, aparate,
echipamente specifice, şi laborator mobil de
măsurări pe teren.
Director curs: Prof. dr. ing. Sorin Caluianu;
s_caluianu@k.ro
tel.:
021-2524280;
0721/805044. Alte informatii si inscrieri la
Secretar curs: teh. Cornelia Popovici tel.: 0212524280/136; 0723/384534
Inscrierile se fac pana la data de 20.06.2007.
Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o
reducere a costului cursurilor de pana la 20%.
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6. Pe site-ul www.srac.ro este data oferta
completa de instruire in domeniul calitatii.
(C. Cursuri pentru sisteme de management al
calitati; M. Cursuri pentru sisteme de
management de mediu; I. Cursuri pentru alte
sisteme de management si pentru sisteme
integrate de management; A. Cursuri de
formare auditori; D. Cursuri diverse).
7. DK EVENTS si DK-EXPO anunta aparitia
„Ghidul Companiilor din industria de
Echipamente Electrice si Automatizari –
EL&A”. Ghidul va fi dublat de un portal
electronic pe web. Toate companiile prezentae
in Ghid, vor fi inscrise automat si in motorul
de cautare al site-ului. De asemenea
companiile vor avea un cont de unde vor putea
sa-si modifice online gama de produse si
servicii oferite clientilor. Detalii la:
www.dkevents.ro si tel/fax: 231-2736.
8. Datele de aparitie pentru revista
Electricianul 2007 sunt urmatoarele:
E1-2 – 10 februarie 2007 - aparut,
E3 – 10 martie 2007 – aparut,
E4 – 10 aprilie 2007 – in lucru
E5 – 10 mai 2007,
E6 – 10 iunie 2007,
E7-8 – 10 august 2007,
E9 – 10 septembrie 2007,
E10 – 10 octombrie 2007,
E11 – 10 noiembrie 2007,
E12 – 10 decembrie 2007.
9. Datele de aparitie pentru revista
Masurari&Automatizari sunt urmatoarele:
M&A 1 – 20 februarie 2007 - aparut,
M&A 2 – 20 aprilie 2007 – in lucru,
M&A 3 – 20 iunie 2007,
M&A 4 – 20 august 2007,
M&A 5 – 20 octombrie 2007,
M&A 6– 10 decembrie 2007.
10. Cateva link-uri utile de pe site-ul SIEAR.
- Daca nu sunteti membru SIEAR si doriti sa
deveniti, iata linkurile catre formulare:
a) Persoane juridice –
www.siear.ro/pj_form.php
b) Persoane fizice - www.siear.ro/pf_form.php
Nota. Persoanele juridice trebuie sa
completeze
ambele
formulare
intrucat
directorul societatii devine automat membru
SIEAR.
- Pentru inscrierea pe FORUM:
www.siear.ro/forum.php .
- Pentru inscrierea la Buletinul SIEAR: in
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pagina principala a site-ului folositi formularul
de inscriere. (este necesar sa introduceti un
nume si o adresa de e-mail).
- Votati si dvs. la rubrica Sondaje!
- Lista verificatorilor de proiecte si experti
tehnici: www.siear.ro/ltvpet.php
- Pentru accesarea ofertei de cursuri: Instruire
– www.siear.ro/instruire.php
- Sectiunea Download www.siear.ro/download.php diferite materiale
in format PDF si ZIP.
- Un mod mai simplu de a ne trimite ideile,
comentariile si impresiile dvs. Sectiunea
Contact – www.siear.ro/contact.php

2. ACTIUNI
878. 30.03.2007 - A fost stabilit Comitetul de
lectura al „Manualului electricianului” al carui
coordonator este Prof. dr. ing Ioan Ionescu.
Din Comitetul de lectura fac parte: Prof. dr.
ing. Ovidiu Centea - UTCB, Prof. dr. ing.
Sorin Hurdubetiu – UPB si ing. Ernest Nica ing. sef ROMPROIECT.

3. CUNOASTEREA ESTE PUTEREA
Univers Ingineresc nr. 6(388)/2007
- UE a creat Consiliul European al Cercetarii.
- Inovatiile facute la INCDTP-recunoscute la
EUREKA 2006.
- Conferinta schimbari climatice. Energie.
Protectia mediului.
- Demaraj economic ezitant in 2006.
- Dezvoltarea regionala a Romaniei 20072013.
- Triada necesara Calitate – Productivitate Competitivitate. O abordare manageriala
constructiva.
- Istoria ochelarilor.

Tehnica Instalaţiilor nr. 2(43)/2007
- De ce constructorii şi arhitecţii au ales
CAMEX în 2006?
- Camex Iaşi.
- 5 zile, 20 de hale, 1000 de inovaţii...ISH
2006
- 2007 AHR Expo-Dallas Convention Center,
Texas.
- Eficienţa economico-energetică a sistemelor
de încălzire a clădirilor.
- AFRISO EURO-INDEX: Noul analizator de
gaze de ardere MAXILYZER New
Generation.
- LG 7 un lider mondial în climatizare,

compania îşi reafirmă poziţia de top pe piaţa
locală.
- France Air „Siguranţa la foc” – Dispozitive
de protecţie la incendii

Revista Construcţiilor nr. 24/2007
- Conferinţa Naţională ARACO
- Ghidul pentru atribuirea contractelor de
achiziţie publică
- Legea calităţii în construcţii – opinii.

Mesagerul energetic nr. 65/2007
- Politici pentru o Europă dependentă.
- Politica energetică pentru Europa.
- Solidaritatea între statele membre UE şi
siguranţa alimentării cu petrol, gaze şi energie
electrică.
- Plan European strategic pentru o tehnologie
energetică.
- Spre un acord global privind schimbarea
climatului.
- Modernizarea grupurilor energetice de mare
putere în condiţiile respectării normelor
europene de protecţia mediului.
- România a optat pentru utilizarea
Operatorului de Piată Unic şi Specializat
pentru tranzacţionarea energiei electrice încă
din anul 2000.

4. DIN ALTE SURSE
- Misterul mesajelor subliminale (Ziua)
Oamenii sunt capabili sa inregistreze o
imagine in mod inconstient, chiar daca nu o
pot vedea, este concluzia unui studiu care
vizeaza puterea mesajelor subliminale,
relateaza presa britanica. Acum, oamenii de
stiinta au demonstrat ca imaginile subliminale
ascunse sub diverse forme pot atrage atentia
creierului, chiar daca persoana respectiva nu
este constienta ca este stimulata de respectiva
imagine.
- Compania Ruso-Baltica, brand auto cu o
istorie de aproape 100 de ani, si-a refacut
aparitia pe piata auto mondiala prin
prezentarea conceptului Impression la Salonul
Auto de la Geneva. 'Ruso-Baltica' a fost
producatorul
de
casa
a
Familiei
Regale din Rusia. Pana la inceputul Primului
Razboi Mondial, compania ruseasca a realizat
cateva modele, unul dintre ele reusind sa
castige raliul de la Monte Carlo in anul 1912.
In timpul razboiului, producatorul rus s-a
ocupat cu fabricarea de avione de dimensiuni
mari. Reinvierea companiei a avut loc in anul
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2003, la Moscova. Prototipul Impression, un
coupe de patru locuri, a inceput sa fie proiectat
si construit inca din 2003, iar conceperea lui sa bazat pe ideea de clasic.
- Pe site-ul www.anofm.ro sunt circa 700 de
locuri de munca vacante in statele din UE.
- Culmea electrotehnicii. Sa pasti un cal putere
pe un camp magnetic.
- Siberia se consideră următoarea Silicon
Valley.
Conform
CNN
Money,
Akademgorodok este locul unde se
concentrează industria high-tech rusească.
- Produsele BitDefender – divizia de securitate
informatica a grupului Softwin, vor fi
comercializate in 270 de magazine din Canada.
In prezent produsele BitDefender se vand, in
peste 5000 de magazine pe cinci continente.
- Carrefour Romania are in prezent sapte
magazine. In anul 2007 vor mai fi deschise
doua la Iasi, unul la Cluj si altul in Bucuresti.
In anul 2008 vor mai fi deschise
hipermarmarketuri la Pitesti , Suceava, Oradea,
Arad si Bucuresti.
- Investitiile publice si private in tehnologia
informatiilor si telecomunicatiilor (TIC) isi
arata roadele, potrivit raportului anual al
Comisiei privind strategia digitala pentru
crestere economica si ocuparea fortei de
munca. Tehnologia alimenteaza inovatia si
productivitatea si exista semne ale unor
schimbari fundamentale pe piata si ale
comportamentului consumatorului, pe masura
ce Europa avanseaza catre o economie bazata
pe cunoastere.
- Revista americana 'Forbes' a dat publicitatii
clasamentul celor mai mari 2.000 de companii
din lume. Romania nu are nici o companie in
top.
- Cercetarile stiintifice in domeniul igienei in
bucatarie si baie au aratat ca suprafata
robinetelor contine printre cele mai mari
concentratii de bacterii si este una dintre cele
mai importante cauze de inmultire a microbilor
in casa. O solutie consta in montarea la baterii
a unui senzor infrarosu, care porneste apa in
momentul detectarii unui corp sub bateri
(AQUASWITCH2). Este asigurat un flux de
apa si o temperatura constanta. Consumul de
apa este cu 30% mai mic. Distribuitor:
Vitacom Electronics. Bdul Ghica Tei nr. 73
- Cel mai mare retailer de mobila la nivel
mondial, grupul suedez Ikea, si-ar putea
extinde, in 2008, gama de produse
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comercializate, cu televizoare cu ecran plat si
DVD playere, ca parte a unui proces ambitios
de expansiune globala
- Politia are in vedere montarea a 651 de
camere video in Bucuresti care pot identifica
inclusiv figurile oamenilor.
- Compania Google lucreaza la elaborarea unui
program care traduce instantaneu fisierele de
text in principalele limbi ale lumii si care,
estimeaza reprezentantii Google, va inlocui in
viitor traducatorii specializati.
Societatea de Instalatii si Automatizari din
Romania ureaza tuturor membrilor sai, cu
ocazia Sfintelor Sarbatori de Paste

SARBATORI FERICITE,
PASTE FERICIT!

