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EDITORIAL 

 

 
Lucrările celei de-a X-a ediţii a simpozionului ştiinţific 

„Educaţia – componentă esenţială a politicii de mediu“, moderate de 
preşedintele AGIR, s-au centrat pe trei domenii inginereşti: textile-
pielărie, aeronautică şi IT. Au fost abordate, la un nivel ştiinţific 
superior, problematica protecţiei mediului şi reducerii impactului 
negativ al industriei de textile asupra mediului (preponderent în 
domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale 2014 - 2020 „Mediu şi 
Biotehnologii“), protecţia mediului înconjurător în domeniul 
aeronauticii, educarea specialiştilor precum şi a tuturor utilizatorilor de 
IT pentru corecta şi eficienta încadrare în noua revoluţie tehnologică.  
Proiectele prezentate sunt axate pe consolidarea parteneriatului dintre 
diferitele institute de cercetare-dezvoltare-inovare, instituţii de 
învăţământ şi IMM-uri având ca obiective derivate crearea şi aplicarea 
proceselor şi tehnologiilor ecologice. 

 

Una dintre manifestările de tradiţie organizate anual de AGIR este 
simpozionul „Progresul tehnologic – rezultat al cercetării“. Cea de-a 
XI-a ediţie a fost organizată la 22 aprilie, dată la care este marcată 
Ziua Pământului, sărbătorită din 1990 în 140 de ţări. Evenimentul a 
inclus prezentarea unor comunicări ştiinţifice de real interes şi 
actualitate privind, printre altele,  econobotica – domeniu trans-
disciplinar al managementului şi dezvoltării întreprinderii, realizarea 
de articole medicale neimplantabile, nano-benzile multistrat din 
polimeri cu memoria formei aplicate noilor generaţii de lagăre utilizate 
în turbocompresoare rezistente la frecări mari, dezvoltarea sistemelor 
complexe cyber mecatronice pentru măsurarea şi prelucrarea 
informatizată a două variabile ale unui proces tehnologic cu aplicaţii în 
analiza mersului, influenţa calităţii mediului asupra durabilităţii şi 
comportării în exploatare, progresul tehnologic în domeniul realizării 
de piese din materiale compozite pentru aeronave, dar şi tehnologiile 
de împădurire a terenurilor degradate în pantă sau avantajele utilizării 
boabelor umede de porumb aplatizate în hrana animalelor. 

 

Lucrările selectate, deosebit de interesante, pot fi consultate în 
acest număr al Buletinului AGIR.  
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