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1. ANUNTURI 
 
1.  23.03.2007. Consiliul Director si Adunarea 
Generala a membrilor SIEAR. La ora 9:00 va 
avea loc Sedinta CD in care se aproba 
materialele ce vor fi prezentate in AG. AG va 
avea loc la ora 11:00.  
ORDINE DE ZI:   1. Raportul Consiliului 
Director pentru activitatea desfasurata 
in anul 2006. Prezinta: prof. dr. ing. 
Constantin Ionescu - presedinte; 2. 
Executia  Bugetul de Venituri si 
Cheltuieli pe anul 2006. Prezinta: ec. 
Margareta Diaconescu - director 
economic;  3. Bilantul Contabil pe anul 
2006. Prezinta: ec. Margareta 
Diaconescu - director economic; 4. 
Raportul Comisiei de Cenzori de 
verificare a evidentei financiar-  
contabile pe anul 2006. Prezinta: prof. 
dr. ing. Serban Lazar - presedinte 
Comisie Cenzori 5. Program de 
activitate pe anul 2007. Prezinta: prof. 
dr. ing. Constantin Ionescu - presedinte; 

6. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 
anul 2007. Prezinta: conf. dr. ing. 
Nicolae Ivan - trezorier;  7. Comisia de 
Cenzori si Presedintele acesteia pe anul 
2007. Prezinta: ec. Margareta 
Diaconescu - director economic; 8. 
Hotararea Adunarii Generale. Prezinta: 
prof. dr. ing. Constantin Ionescu -
presedinte 
 Materialele de la pozitiile 1 si 5 au fost 
puse pe site-ul SIEAR (www.siear.ro). 
Membrii CD, membri colectivi si 
individuali sunt rugati sa faca observatii 
si propuneri si sa le trimita pana la 
20.03.2007 la e-mail: siear@siear.ro, 
pentru a putea tine seama de ele la 
prezentarea in Consiliu Director si in 
Adunarea Generala. 
2. 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). 

1. Anunţuri 
       2. Actiuni 

3. Cunoasterea este puterea 
4. Din alte surse 
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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%.  
3. 25-29 iunie.2007. Curs de pregatire 

Aplicaţii ale informaticii in proiectarea 

instalaţiilor electrice şi de automatizare  

Sunt prezentate programe actuale de 

proiectare 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 

Gheoghe; 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%. 
4. 25-29.06.2007. Curs de specializare 

Automate Programabile. Societatea de 
Instalaţii Electrice şi Automatizări din 
România (SIEAR) organizează cursul de 
specializare „AUTOMATE PROGRAMABI-
LE”, 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. 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.: 021-2524280/136; 
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%.6 
6. Pe site-ul www.srac.ro este data oferta 
completa de instruire in  domeniul calitatii. (C. 
Cursuri pentru sisteme de management al 
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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. Deoarece discutiile pe FORUM din site-ul 
www.siear.ro sunt foarte putine, odata cu 
trimiterea Buletinului SIEAR nr. 216 au fost 
trimise si cateva detalii pentru accesarea 
acestuia si pentru utilizarea lui;. Acestea sunt 
date in continuare.  
Deoarece dorim ca acest FORUM sa devina 
un mijloc de comunicare intre membrii 
SIEAR si de ce nu a comunitatii specialistilor 
in instalatii electrice si de automatizare, ne 
vedem nevoiti de a va oferii cateva detalii 
privind inscrierea dvs. la FORUM (aceasta 
este necesara pentru a putea posta si 
raspunde la mesajele aflate pe forum).  
Pentru a putea sa va inscrieti la FORUM este 
necesar sa urmati acesti pasi simpli: 
 1. Intrati pe pagina principala a 
FORUMULUI prin acest link: 
www.siear.ro/forum.php. Dupa ce ati citit 
conditiile de participare la discutii apasati 
linkul din partea de jos pe care scrie 
FORUM. Acesta este un link care va duce 
direct pe prima pagina a FORUMULUI. 
2. Pe pagina principala a FORUMULUI in 
partea de sus aveti un link care se numeste 
Inregistrare. Apasand acest link veti incepe 
procesul de inregistrare. 
 3. Completati cele cateva campuri care au un 
asterisk (*) deoarece acestea sunt obligatorii. 
Scrieti-va numele si prenumele real 
(ATENTIE! Date eronate duc la anularea 
inscrierii!) introduceti adresa dvs. de e-mail 
si alegeti-va o parola pe care o introduceti de 
2 ori. 
4. In acest moment nu mai aveti de facut 
decat sa asteptati confirmarea inscrierii dvs. 

de catre administratorul FORUMULUI. 
ATENTIE! 
Intrucat s-au primit foarte multe atacuri prin 
inregistrari false in forum, s-a decis 
inregistrarea noilor utilizatori, DOAR prin 
trimiterea si a unui e-mail cu datele dvs. de 
inscriere la adresa de email office@siear.ro. 
Va multumim pentru intelegere si speram sa 
participati si dvs. cat mai activ la discutiile de 
pe forum!  
Pentru alte informatii contactati-ne pe 
urmatoarele adrese de e-mail: siear@siear.ro 
- Prof. dr. ing. Constantin Ionescu - 
Presedinte SIEAR  
- office@siear.ro - Eugenu Dragoescu - 
Administrator site 
 

         2. ACTIUNI 
 
870. 10.03.2007. Discutii referitoare la 
functionarea FORUM din site-ul SIEAR. 
Rezultatul sunt indicatiile de la 1. 
ANUNTURI, poz.7, din prezentul Buletin 
SIEAR 

 
3. CUNOASTEREA ESTE PUTEREA 

 
Asigurarea calitatii nr. 48/2006 

 
- The  0th International Conference in Qulity 
and dependability-CCF2006-An Outstanding 
Scientific Event in the Field 
- From ISO 9001 2000 to the ISO/TS 16949 
Version 2002-A Major Change of 
Management Culture  
- Sistem si retele digitale integrate SoC si 
NoC; conceptie, performante, calitate. 
- Sisteme de management 
 
 Calitatea –acces la succes nr. 12/2006 
 
- Certificarea si integrarea in UE 
- SRAC Servicii Grup - Oferta de instruire 
2007 
- Evaluarea aspectelor de mediu-premisa a 
elaborarii strategiei de mediu a unei organiztii 
- Forumul Managementului Riscului 2006 

http://www.siear.ro/
http://www.siear.ro/forum.php
mailto:office@siear.ro
mailto:siear@siear.ro
mailto:office@siear.ro
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- Incertitudinea decizionala si riscul statistic(I) 
 

4. DIN ALTE SURSE 
 
- Rompetrol a realizat in anul 2006 o cifra de 
afaceri de peste 4,31 miliarde euro, depasind 
Petrom, care a raportat un nivel de 3,71 
miliarde euro. Profitabilitatea Rompetrol, care 
are activitati de extractie este inferioara celei a 
Petrom 
- Peste 150 de romani au ales sa traiasca in 
'Second Life' (Gandul). Peste 150 de romani 
sunt inscrisi in evidentele celui mai la moda 
joc in clipa de fata - 'Second Life'. Printre ei, 
Adrian Stanciu, proprietarul unui IMM in viata 
reala, pasionat de mic de computere. 'Am intrat 
in Second Life mai mult de curiozitate, 
recunosc. Detalii in Buletinul SIEAR nr........ 
- Compania GENESYS DITRIBUTIE, unul 
dintre cei mai importanti jucatori ai pietei de 
profil din Romania, a fost selectata in grupul 
de elita al retelei Citrix Access Partner din 
Europa, obtinand titlul de "The Best 
Distributor from Central and Eastern Europe 
in 2006". 
- Telefonia mobila ajunge la 81% dintre 
romani
- Cecul ar putea fi eliminat din circuitul bancar 
ca instrument de plata 
- Electrica si-a anuntat consumatorii eligibili 
ca, de la 1 aprilie, exista posibilitatea de a 
furniza mai putina energie, a declarat, ieri, 
ministrul de resort, Varujan Vosganian. 
Oficialul a spus ca a avut o intalnire cu 
directorul general al Electrica, Nicolae Coroiu, 
si l-a informat pe acesta ca nu va mai prelungi 
ordinul prin care Electrica va putea sa cumpere 
energie direct de la producatori. Presedintele 
Autoritatii Nationale de Reglementare in 
domeniul Energiei, Nicolae Opris, a spus 
ca, in momentul de fata, Electrica nu importa 

electricitate, dar ar putea fi nevoita sa faca 
acest lucru. In opinia sa, compania va putea 
gasi doar in Ucraina energie electrica mai 
ieftina decat in Romania. 'Am avut o intalnire 
cu producatorii de energie si, incepand cu 1 
ianuarie 2008, Nuclearelectrica nu va mai avea 
nici un contract mostenit, cele trei complexuri 
vor livra 0,8 TWh in baza unor astfel 
de contracte, iar Hidroelectrica va furniza 8-
9%', a explicat oficialul MEC. El a mentionat 
ca, dupa 1 ianuarie 2008, 50% din energie se 
va duce pe piata reglementata, 40% pe piata 
contractelor bilaterale, piata pentru ziua 
urmatoare si cea de echilibrare, iar mai putin 
de 10% va merge pe contracte negociate direct. 
- Ford are in vedere realizarea unui  model de 
clasa mica 
- Carrefour Romania a confirmat, ca va 
deschide, in acest an, un hypermarket in zona 
Piata Unirii din Bucuresti, pe spatiul fostului 
magazin Univers` All. 
- MTCT, vrea sa creeze o retea de trenuri 
rapide in jurul Capitalei, dupa modelul RER 
din zona pariziana. 
- 80 de premiere auto la Geneva 
- Logan Edelweiss: un MCV cu plafon 
retractabil, prezentat la Geneva 
- Turk Telecom, cel mai mare operator de 
telefonie fixa din Turcia, a blocat accesul pe 
pagina YouTube, unde se puteau 
incarca si viziona filmulete. 

http://www.euractiv.ro/index.html/articles|displayArticle?articleID=9643
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