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EDITORIAL 
 
 

Ediţia a XI-a a Simpozionului Ştiinţific al Inginerilor Români 
de Pretutindeni (SINGRO), cu tema „Ingineria – prezent şi viitor“, 
a avut loc la Chişinău în perioada 23-24 octombrie 2014 și a 
relevat din nou bunele relaţii tradiţionale dintre Asociaţia Generală 
a Inginerilor din România (AGIR) şi Asociaţia Inginerilor din 
Republica Moldova (AIM), organizatorii evenimentului  
Şedinţa de deschidere şi lucrările în plen ale simpozionului au 

fost conduse de preşedintele AGIR, prof. as. dr. ing. EurIng DHC 
Mihai Mihăiţă care, în deschiderea lucrărilor, a adresat parti-
cipanţilor un mesaj în care a apreciat participarea numeroasă, 
calitatea participanţilor, a conferenţiarilor, evidențiind dorința 
fierbinte a inginerilor din România și Republica Moldova de a-și 
aduce o contribuție tot mai însemnată la progresul profesiei.  

Seria celor şase prezentări din sesiunea plenară a fost 
deschisă de acad. Ion Bostan, membru al Academiei de Ştiinţe a 
Moldovei (AŞM), rector al Universităţii Tehnice a Moldovei, care 
a prezentat lucrarea „Cercetarea ştiinţifică, de la idee la produse 
industriale în exemple (Transmisii precesionale, sisteme de con-
versie a SRE, microsatelit)“. Detaliind o importantă direcţie de 
cercetare, prof. univ. Ion Tighineanu a vorbit despre dezvoltarea 
nanotehnologiilor în Republica Moldova, Prof. em. dr. ing. Valeriu 
V. Jinescu a conferenţiat despre energonică – principii, legi şi 
aplicaţii cu grad mare de aplicabilitate, iar prof. dr. ing. DHC 
Florin Tănăsescu despre problemele actuale ale energeticii. 
Prof. univ. em. dr. ing. DHC Ioan Curtu, de la Universitatea  
„Transilvania” din Braşov, a abordat o altă temă de mare actua-
litate: calitatea în procesul educaţional, iar în  încheiere, dr. ing. 
Ion Madan, absolvent al UTM (stabilit în prezent în Germania) a 
vorbit despre „Tainele ingineriei germane din perspectiva unui 
basarabean“.  

În cadrul secţiunilor moderate de prof. univ. dr. hab. Petru 
Stoicev, prof. univ. dr. ing. Gheorghe Manolea şi prof. univ. dr. 
hab. Mircea Andriuţă au fost înscrise 45 de lucrări din cele mai 
variate domenii ale ingineriei, ce au abordat atât rezultate 
originale ale unor cercetări specifice, cât şi realizări inginereşti 
deosebite. Diversitatea temelor abordate a prilejuit un fructuos 
schimb de experienţă între specialişti din diferite domenii şi a 
demonstrat, încă o dată, marea varietate a problemelor inginereşti. 
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