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1. ANUNTURI 
1. 10.03.2006 orele 11,00-13,00. ADUNAREA  
     GENERALA A MEMBRILOR SIEAR 

ORDINEA DE ZI 
1. Raportul Consiliului Director pentru 

activitatea desfasurata in anul 2005. 
Prezinta : prof.dr.ing. Constantin 
Ionescu-Presedinte  

2. Executia bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2005. 
Prezinta : ec.Margareta Diaconescu-
Director Economic 

3. Raportul Comisiei de Cenzori de 
verificare a evidentei financiar-
contabile pe anul 2005 
Prezinta : prof.dr.ing. Serban Lazar-
Presedinte 

4. Program de activitate pe anul 2006. 
Prezinta : prof.dr.ing. Constantin 
Ionescu-Presedinte  

5. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 
2006. 
Prezinta : conf.dr.ing. Nicolae Ivan-
trezorier 

      6.  Aprobarea Hotararilor Consiliului  
           Director din 25.11.2005 si din   
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2.   22-25.03.2006. La ROMEXPO va avea 
loc expozitia EXPO SECURITY 2006 
Expozitie internationala pentru sisteme de 
securitate, politie, alarmare si protectie civila 
contra  incendiilor si dezastrelor, organizata 
de ARTS. In cadrul EXPO SECURITY Joi 
23.03.2006 ora 10,00 la sala C.Brancusi 
SIEAR va organiza un Simpozion in care vor 
 fi prezentate urmatoarele comunicari: 
- Prezentarea Societatii de Instalatii 
Electrice si Automatizari din Romania  
(SIEAR), prof.dr.ing. Constantin Ionescu-
UTCB 
- Protectia la scurgeri de gaze, 
prof.dr.ing.Virgil Ciubotaru-UTCB 
-  Sisteme de detectare si alarmare la 
incendii in cladiri, conf.dr.ing. Daniel 
Popescu-UTCB 
-  Modalitati de testare a sistemelor de 
alarmare la incendii-Drd.ing. Florea 
Grigore-Centru National pentru Securitate 
la Incendii si Protectia Civila 
-     Aspecte privind securitatea la incendii in 
UE, lt.drd.ing. Ionut Homeag-Inspectoratul 
General pentru Situatii de Urgenta 
-  Reglemetari tehnice in realizarea si 
exploatarea instalatiilor de securitate ,lt. 
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as.drd.ing. Gigel Stoica-Facultatea de 
Pompieri 
-  Evaluarea calitatii aerului cu nasul 
electronic, conf.dr.ing. Sorin Cociorva-
UTCB 
-  Elearning la Facultatea de Instalatii-
probleme de securitate, prof.dr.ing. Sorin 
Larionescu-UTCB 
-  Integrarea sistemelor de securitate in 
sistemul de management al cladirii, 
prof.dr.ing. Constantin Ionescu-UTCB 
3.    4-7.04.2006.     Expozitia Internationala 
ROMCONTROLA la ROMEXPO 
4. 6-7.04.2006. Conferinta „Confort 
ambiental” organizata de AIIR-Filiala 
Banat cu participarea SIEAR ca 
organizator, la Universitatea Politehnica 
din Timisoara 
5. 11-12.05.2006. Conferinta „Stiinta 
Moderna si Energia 2006” organizata la 
Cluj-Napoca de AIIR-Filiala Transilvania. 
Detalii la e-mail: 
gheorghe.badea@insta.utcluj.ro.   
6.  12-16.06.2006. Curs de pregătire intensivă 
pentru „VERIFICATORI PROIECTE SI 
EXPERTI TEHNICI” în domeniul 
instalaţiilor. Cursurile sunt  organizate de 
SIEAR în colaborare cu AIIR. Cursanţii 
primesc în funcţie de domeniul  solicitat 
broşurile cu criteriile de performanţă pentru: 
Is (Instalaţii sanitare); Ig (Instalaţii gaze şi 
petroliere lichefiate); Iî (Instalaţii încălzire 
centrală); Iv (Instalaţii de ventilare şi 
climatizare); Ie (Instalaţii electrice). In afară 
de acestea toţi cursanţii primesc  broşura 
„Atestarea verificatorilor de proiecte  şi 
experţilor pentru instalaţii” 
Pe parcursul desfăşurării cursului mai 
primesc şi alte materiale informative (Extras 
din legislaţia referitoare la verificatorii de 
proiecte şi experţii tehnici; Regulament de 
verificare şi expertizare tehnică de calitate a 
proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a 
construcţiilor; Extras îndrumător pentru 
atestarea tehnico-profesională a specialiştilor 

cu activitate în construcţii etc.) 
Responsabil curs: conf.univ.dr.ing. Nicolae 
Ivan tel.252.42.80/135, 0721.932.632 
Pentru informaţii şi înscrieri, persoanele 
interesate se pot adresa la d-na Cornelia 
Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136, 
mobil 0723.384.534, Inscrierile se fac până la 
data de 1.06.2006 inclusiv. 
7.  19-23.06.2006. 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 de 
automatizări. Cursurile sunt prezentate de 
specialişti de la Catedra de Electrotehnică a 
Facultăţii de Instalaţii şi de la firmele Moeller 
Electric şi PRATCO. Responsabil curs: conf.. 
univ.dr.ing. Daniel Popescu, tel. 021-
252.42.80/134, 0723.850.068 Perioada 
cursului: 19-23.06.2006. Programa cursului 
poate fi consultata la adresele: www.siear.ro, 
http://instalatii.altfactor.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: 
252.42.80/136, mobil 0723.384.534, 
Inscrierile se fac până la data de 12.06.2006 
 
8.  26-30.06.2006.  Curs de „PROIECTARE 
ASISTATA de  CALCULATOR” 
Responsabil curs: s.l. univ.drd.ing. Silviu 
Gheorghe, tel. 021-252.42.80/147, 
0722.299.055 
Pentru informaţii şi înscrieri, persoanele 
interesate se pot adresa la d-na Cornelia 
Popovici, la telefoanele: 252.42.80/136, 
mobil 0723.384.534, Inscrierile se fac până la 
data de 15.06.2006 
9. 13.06.2006. Conferinta „Solutii IT si 
telecomunicatii pentru sectorul energetic”, 
Neptun, in cadrul expo-conferintei CNE 2006 
10. 5-8.09.2006.  International Electric & 
Automation Show (IE&AS), Bucuresti, 

mailto:gheorghe.badea@insta.utcluj.ro
http://www.siear.ro/
http://instalatii.altfactor.ro/
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Palatul Parlamentului. Detalii la www.ieas.ro, 
e-mail: manuela@ecastrade.ro . In cadrul 
acestei manifestari va avea loc Simpozionul 
SIEAR – ARTS (Asociatia Romana de 
Tehnica Securitatii). 
Conform discutiilor avute cu ECAS TRADE 
pe data de 6.09.2006  va avea loc acest 
Simpozion, la care vor participa facultatile si 
firmele  cu profil electric din tara, membre 
SIEAR. Pentru aceasta va rugam a face 
propuneri de : participare la Expozitie (unica 
din tara destinata numai aparatelor si 
echipamentelor pentru instalatii electrice si 
automatizari), prezentare de firme, scriere de 
articole ce vor fi cuprinse in CD-ul cu 
lucrarile Simpozionului. In functie de 
propunerile pe care le primim se va stabili 
concret programul. Avem in vedere 
umatoarele tematici : electroalimentare, 
instalatii electrice, medie si inalta tensiune, 
automatizari, tehnica securitatii,economia de 
energie, BMS, reglementari tehnice.etc.  
Deoarece pana la data programata a IE&AS 
este timp suficient de pregatire,  va rugam a 
ne comunica propunerile dvs. pentru o cat 
mai buna reusita a actiunii. In functie de 
propuneri actiunea se va desfasura dimineata, 
dupa amiaza sau si dimineata si dupa amiaza 
intr-una din salile Palatului Parlamentului.  
Cu aceasta ocazie se va organiza un tur al 
Palatului Parlamentului iar la terminarea 
actiunilor de dimineata respectiv dupa amiaza 
cate un cocteil. In aceasta zi va avea loc si o 
sedinta a Coniliului Director SIEAR. 
Mentionam ca in cadrul expozitiei va fi 
permanent un bufet-restaurant. Pentru cazarea 
in serile de 5 si 6.09.2006, la cerere se pot 
face rezervari la caminul Leu, la hoteluri sau 
la apartamente cu regim de hotel. In 
urmatorul anunt veti avea detalii si formulare 
de inscriere. 
In Newsletter din 13.02.2006, IE&AS arata 
Suntem in luna februarie si deja o mare parte din 
spatiile expozitiei International Electric & 
Automation Show 2006 au fost ocupate. 

De mentionat este insa faptul ca firmelor care 
ne-au sustinut editia trecuta li s-au alaturat 
pana in prezent zece firme noi. Pentru 
informatii suplimentare legate de acest 
eveniment va rugam sa ne contactati. E-mail : 
office@dk-expo.ro
11. 14-15.09.2006. Simpozionul stiintific al 
Inginerilor romani de pretutindeni, SINGRO, 
editia a VII-a, organizat de AGIR. Detalii la: 
office@agir.ro sau cristina.puican@agir.ro
12. 27-29.09.2006. Conferinta CFS 2006 
jubiliara (A X-a) a SRAC organizata la Sinaia 
cu participare internationala 
13. 19-21.10.2006.  A 41-a Conferinta 
Nationala de Instalatii si A 41-a Conferinta 
de Instalatii Electrice si Automatizari SIEAR, 
Sinaia 2006   
14.   23-24.11.2006. Conferinta Facultatii de 
Instalatii-UTCB 
15. Editura MATRIX ROM, cea mai 
puternica din Romania in domeniul tehnic, 
are disponibila in  „Colectia de reglementari 
tehnice pentru proiectarea si executia 
lucrarilor de instalatii” 5 volume destinate 
specialitatii  ELECTRICE. Sunt incluse 
normativele: I20, I43,GP 052, I7/2, 
NP 061,NP 062, NP I7, I18/1, I18/2, NP 099, 
PE 104, PE 135, PE 134, PE 116, PE 107, PE 
101, PE 101 A. Pentru procurare va puteti 
adresa la: office@matrixrom.ro
16.    HVAC si Automatizari On-Line a fost 
modificat si restructurat pe doua domenii: 
HVAC & Refrigerare si Automatizari 
industriale si civile. Pentru detalii: 
isuceveanu@hvac.ro sau hvac 
automatizari_2@yahoo.com  
17.  Bruel & Kjaer lanseaza cursuri in 
domeniul evaluarii si masurarilor zgomotelor 
si vibratiilor on-line pe web. Va puteti inscrie 
la : http://www.envi.ro/despre .php?id229. 
Mai multe detalii veti primi dupa inscriere. 
Succes! 
2. ACTIUNI 
777. 16.02.2006. Sedinta pentru avizarea AT 
de Instalatii (CTPC).  Din partea SIEAR au 

http://www.ieas.ro/
mailto:manuela@ecastrade.ro
mailto:office@agir.ro
mailto:cristina.puican@agir.ro
mailto:office@matrixrom.ro
mailto:isuceveanu@hvac.ro
mailto:automatizari_2@yahoo.com
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participat prof.dr.ing. Al Stamatiu si 
prof.dr.ing. Constantin Ionescu 
778. 23.02.2006. Sedinta Consiliului Director 
SRAC. Din partea SIEAR au participat 
prof.dr.ing. Al Stamatiu si prof.dr.ing. 
Constantin Ionescu 
779. 24.02.2006. Adunarea Generala SRAC. 
Din partea SIEAR au participat prof.dr.ing. 
Al Stamatiu si prof.dr.ing. Constantin 
Ionescu 
780.  28.02.2006. Discutii cu ARTS privind 
participarea SIEAR la EXPOSECURITY 
2006. Au participat din partea ARTS Director 
Executiv ing. Horatiu Marinescu si din partea 
SIEAR prof.dr.ing. Sorin Caluianu si 
conf.dr.ing. Daniel Popescu-Secretari 
Stiintifici si prof.dr.ing. Constantin Ionescu-
Presedinte 
  
3. CUNOASTEREA ESTE PUTEREA 
Univers Ingineresc nr.2(360)/2006 
• 55 de ani de înfiinţarea Facultăţii de 

Energetică a Universităţii Politehnica 
Bucureşti 

• Ion N.Ionescu –Bizet (1870-1946). 
Alături de Gh. Lazăr, Gh. Asachi, Ion 
Heliade Rădulescu, Spiru Haret, Petrache 
Poenaru şi Gh. Duca, a fost unul dintre 
ctitorii învăţământului tehnic românesc. 

• Finanţarea investiţiilor în energie. 
Producerea de energie se bazează In 
România pe: petrol, gaze,  hidro, cărbuni 
şi substanţe radioactive. 

• O sută de ani de activitate a companiei 
Siemens în România. Concernul Siemens 
are un program de dezvoltare durabilă în 
România. Se prevăd investiţii de 
aproximativ 1 miliard euro până în anul 
2013, din care 5 milioane în cercetare. 

• Prezent şi perspective ale dezvoltării 
învăţănântului energetic în politehnica 
bucureşteană 

• Premiile fundaţiei  Ion St. Basgan pentru 
personalităţi ale ştiinţei şi ingineriei 
româneşti 

• Noi apariţii în editura AGIR, EMERG-
Energie-Mediu-Economie-Resurse-
Globalizare, vol.I. 

Univers Ingineresc nr.3(361)/2006 
• Emanoil Bacaloglu (1830-1891). 

Pionier al iluminatului electric in 
Romania,matematician,fizician,chimist 

• Din istoria electrificarii cailor ferate 
din Romania 

• Ce permite tertilor dreptul de autor 
• Cu privire la managementul 

implementarii in universitatile 
romanesti a certificarii europene in 
informatica –Xpert 

• Valorificarea creatiei intelectuale 
• Textile si cercetari inteligente 
• O suta de ani in slujba apararii 

proprietatii intelectuale si industriale. 
Mesagerul energetic nr.52/2006 

• Adunarea Generala a membrilor 
Asociatiei CNR-CME, 27.01.2006 

• TIMETABLE FOREN 2006 
Syscom Info nr.124/2005 

• Debitmetre masice prin convectie 
termica 

• Analizoare de gaze pentru medii cu 
pericol de explozie 

• Pirometre pentru aplicatii industriale 
• Sistem pentru analiza densitatii si 

vascozitatii 
• Instrumente pentru masurarea si 

testarea marimilor electrice 
Revista Constructiilor nr.12/2006 

• ARACO. Directiva europeana a 
economisirii energiei in constructii 

• Actualizarea Legii nr.10/1995 
privind calitatea in constructii. 
Propuneri 

• Solutii germane de incalzire 
industriala 

• Incalzirea halelor industriale. 
• Incalzirea si climatizarea imobilelor 

Newsletter Genesys nr.8/2006 
• Detalii la: sales@genesys.ro 
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