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EDITORIAL 

 
Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români  

de Pretutindeni – SINGRO 2016, ediţia a XII-a, 
cu tema Soluții pentru un oraș inteligent 

 
 
SINGRO 2016 a fost organizat  de AGIR  în colaborare cu 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Inginerie Electrică, în 
contextul sărbătoririi a 65 de ani de învăţământ superior 
electrotehnic la Craiova. 

Obiectivul Simpozionului SINGRO 2016: discutarea conceptului 
de ORAȘ INTELIGENT și conturarea unor idei utile, a unor 
soluții  pentru dezvoltarea  aglomerărilor urbane. 

SINGRO este manifestarea științifică de bază organizată de 
AGIR. S-a ajuns la a XII-a ediție. Comitetul științific desemnat 
pentru SINGRO 2016 a fost format din membrii Consiliului Director 
(http://www.agir.ro/conducere.php?conducere=cons) și o parte 
dintre președinții de Sucursale care și-au declarat disponibilitatea : 
șef lucr. dr. ing. Vasile Iancu – Sucursala AGIR Caraș Severin; 
prof. dr. ing. Elisabeta Vasilescu – Sucursala AGIR Galați; șef lucr. 
dr. ing. Dumitru Bălă – Sucursala AGIR Mehedinți; conf. dr. ing. 
Sorin Mihăilescu – Sucursala AGIR Petroșani; ing. Florin Dănilă – 
Sucursala AGIR Teleorman. A fost un exercițiu de voluntariat care 
și-a dovedit utilitatea pentru că aceștia au fost prezenți la Craiova,  
au participat la și cu lucrări, s-au implicat în recenzarea lucrărilor, au 
contactat „ingineri români de pretutindeni“.  

Comitetul de organizare SINGRO 2016 a asigurat „continuitatea“ 
procesului de desfășurare a Simpozionului, prin prezența dr. ing. 
Cristina Puican, secretar general al AGIR, și a avut „culoare 
locală“, fiind format din conducerea Sucursalei AGIR Dolj: prof. 
dr. ing. Gheorghe Manolea, dr. ing. Traian Crișu, șef lucr. dr. ing. 
Laurențiu Alboteanu, dr. ing. Mihnea Bălteanu, șef lucr. dr. ing. 
Ștefan Buzatu, prof. ing. Tatiana Bălășoiu. 

Echipa a fost completată cu mai mulți voluntari, de-adevăratelea, 
care au contribuit la buna organizare a evenimentului prin 
inițiativă, în mod special, prin prezența în zilele de desfășurare a 
Simpozionului: ing. Valentin Bercă, prof. ing. Doinița Bălășoiu, dr. 
ing. Ileana Dogaru, șef lucr. dr. ing. Cristian Bratu, dr. Izabela 
Bratiloveanu, dr. ing. Ștefan Marian Nicolae, conf. dr. ing. Petre 
Săvescu, Bogdan Petrescu (foto, film). 

În ajunul deschiderii manifestării, 7 septembrie, au fost 
programate două vizite la agenți economici reprezentativi din 
Craiova. Prima vizită a avut loc la SOFTRONIC. Înființată în anul 
1999, având ca principală activitate modernizarea de locomotive, 
Softronic continuă tradiția de peste 50 de ani a orașului în 
construcția de locomotive electrice. A construit și rame electrice care 
pot fi considerate „soluții pentru un oraș inteligent“. A doua vizită a 
avut loc la Compania Casa Noastră, producătorul ferestrelor QFort, 
care exportă 74% din producţia fabricii în pieţe din vestul Europei şi 
a ajuns numărul doi pe piaţa ferestrelor din PVC în Italia. 
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EDITORIAL 
(urmare din pag. 1) 

 
Craiova are istorie. Repere istorice sunt și clădirile. De aceea, în prima seară, participanții la SINGRO 

2016 s-au întâlnit cu profesoara Magda Buce Răduț, critic de artă, autoarea Albumului „Trecutul în Craiova 
de azi“, publicat de Editura AIUS – Craiova în 2008, care, prin imagini și cuvinte bine meșteșugite, a 
prezentat istoria de 500 de ani a orașului gazdă. Oltenia a dat neamului nostru oameni cu spirit de sacrificiu. 
Rapsodul Ion Crețeanu, absolvent al Facultății de Electrotehnică din Craiova, „ambasador“ activ în lumea 
întreagă, ne-a amintit de jertfa lor în secvența Eroii neamului cântați în Balade populare. 

La finalul întâlnirii din prima seară, în spațiul în care s-a născut și a învățat Nicolae Vasilescu Karpen, 
unul dintre organizatorii celui de al X-lea Congres al AGIR desfășurat la Craiova în 1930, președintele 
AGIR, Mihai Mihăiță, a rememorat istoria SINGRO.  

Lucrările pe secţiuni s-au desfăşurat în clădirea Facultății de Agronomie, str. Libertății nr. 19. A fost 
aleasă această zonă din multe motive, printre care și faptul că în acest spațiu geografic s-au născut, au trăit, 
au învățat multe personalități ale științei și tehnicii, ale culturii – printre care Gogu Constantinescu, Nicolae 
Vasilescu Karpen, Petrache Poenaru, Ion Maiorescu, Nicoale Titulescu.  

 

Lucrările au fost evaluate de doi sau trei recenzori, iar cele acceptate pentru susținere publică  au fost 
grupate în următoarele secțiuni:  

1. Infrastructură și mijloace de transport în comun și individual, monitorizarea traficului și 
parcărilor; 

2. Infrastructură și mijloace pentru comunicații. Platforme IT pentru informarea și consultarea 
cetățenilor privind guvernarea orașului și activitățile de interes public; 

 3. Energia verde – producere, gestionare, utilizare; 
 4. Alimentarea cu apă - distribuție, gestionare; 
 5. Materiale. Deșeuri. Eficiența energetică a clădirilor și a sistemului de iluminat; 
6. Educație, formare continuă specifică pentru cetățenii unui oraș inteligent. Informarea și accesul 

la obiectivele turistice locale; 
7. Proiecte destinate unui oraș inteligent. Arhitectura unui oraș inteligent. Standardizare. 
Lucrările publicate în Buletinul AGIR nr.1/ 2017 au fost prezentate public la SINGRO 2016. 
 

SINGRO 2016 a fost mai mult decât o manifestare științifică. SINGRO 2016 a demonstrat că inginerii  își 
respectă istoria și înaintașii. În toamna anului 1951 și-a început activitatea, la Craiova, Institutul de Mașini și  
Aparate Electrice –IMAE,  care a funcționat în actuala clădire a Universității din Craiova, din str. Al.I. Cuza 
nr.13. Mulți dintre absolvenții IMAE au scris pagini importante din istoria industriei electrotehnice 
românești. O parte dintre aceștia, mai albiți la păr, au venit, ca în toamna anului 1951, în Holul Central al 
Universității din Craiova. Printre ei, ing. Nica Constantin, ing. Geamănu (Vintilă) Constanța, ing. Viziru 
Emil. Au venit și reprezentanții altor generații de studenți ai învățământului electrotehnic din Craiova: prof. 
dr. ing. Mihai Dan, prof. dr. ing. Sonia Degeratu, prof. ing. Tatiana Bălășoiu (promoția 1979), prof. dr. ing. 
Marian Ciontu, decanul actual al Facultății de Inginerie Electrică, prof. dr. ing. Sergiu Ivanov (promoția 
1986). În numele lor, ing. Valentin Bercă, promoția 1981, i-a înmânat domnului prof. as. dr. ing. EurIng 
DHC Mihai Mihăiță, preşedintele AGIR şi al ASTR, un Mesaj al „absolvenților de învățământ electrotehnic 
de la Craiova“. 

 În această atmosferă, organizatorii SINGRO 2016, în numele participanților, au dat citire Mesajului de 
început din „Ștafeta ingineriei“: 

„SINGRO a devenit un FOR de dezbatere al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România ! 
Să credem că Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni SINGRO contribuie, prin 

fiecare ediţie, la unitatea inginerilor! 
Să credem că Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni SINGRO contribuie, prin 

fiecare ediţie, la implicarea activă a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România AGIR în viaţa socială a 
României! 

Să facem din Simpozionul Ştiinţific al Inginerilor Români de Pretutindeni o ŞTAFETĂ A INGINERIEI 
româneşti prin transmiterea şi completarea acestui MESAJ de la o ediţie la alta!“ 

 

Prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA 
Președinte Sucursalei AGIR Dolj 


