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EDITORIAL 

Textile tehnice – prezent  
şi viitor, ediţia a patra 

 
 

Ediţia a patra a Simpozionului Internaţional „Textile tehnice – 
prezent şi viitor” a avut loc în zilele de 27 - 28 noiembrie 2015, 
organizat de Departamentul Ingineria şi Designul Produselor Textile 
din cadrul Facultăţii de Textile Pielărie şi Management Industrial, 
de la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi.  

Acest eveniment, organizat din doi în doi ani, a devenit o 
„tradiţie ştiinţifică”, fiind recunoscut din ce în ce mai mult, atât 
în ţară, cât şi în străinătate, prin seriozitatea, pertinenţa şi interesul 
temelor abordate în cele trei ediţii anterioare, ce au avut loc în 
anii 2009, 2011 şi 2013. Toate informaţiile legate de acest 
eveniment se găsesc pe site-ul manifestării: http://simpozion. 
tehnologiasidesignulproduselortextile.ro/2015/index.html 

Lucrările prezentate la cele patru ediţii ale simpozionului au stârnit 
interesul atât prin conţinut, cât şi prin diversitatea domeniilor de 
aplicare: 

– textile tehnice pentru industrie; 
– textile tehnice medicale; 
– textile tehnice pentru agricultură; 
– textile tehnice pentru construcţii; 
– textile tehnice pentru automobile; 
– materiale compozite; 
– textile şi piele pentru tapiţerii; 
– simulare și modelare în textile; 
– testarea produselor textile şi din piele; 
– tehnologii şi produse noi; 
– management şi marketing; 
– IT în textile pielărie. 
Simpozionul Internaţional „Textile tehnice – prezent şi viitor“ a 

fost iniţiat pentru a oferi posibilitatea informării participanților cu 
privire la stadiul actual și tendințele de dezvoltare în domeniul 
textilelor tehnice şi a realizării unui util schimb de experiență între 
cercetători, cadre didactice şi reprezentanţi ai societăţilor de profil. 
Totodată, simpozionul reprezintă un prilej deosebit pentru studenţii 
şi doctoranzii din facultate pentru dobândirea de noi cunoştinţe, 
dar şi o oportunitate de afirmare profesională a acestora, prin 
prezentarea unor lucrări ştiinţifice cu rezultate ale activităţilor de 
cercetare proprii. 

Pentru a spori vizibilitatea şi atractivitatea simpozionului, ne 
propunem să extindem şi să dezvoltăm colaborarea cu toți factorii 
interesaţi încât următoarea ediție a simpozionului, care, ne dorim, 
să fie în octombrie 2017, să se desfăşoare pe un palier calitativ 
superior.  

 
Prof. univ. dr. ing. Ioan CIOARĂ 
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