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„Îți vine mai lesne să te arăți înțelept pentru alții decât 
pentru tine însuți.“    (François de la Rochefoucauld)

Transportatorii de gaze din Europa Centrală cooperează 
pentru dezvoltarea unei rețele de hidrogen (pag. 2)

CNAIR va organiza recensământul 
circulației rutiere (pag. 3)

PMB amplasează noi senzori de monitorizare 
a calității aerului din Capitală  (pag. 3)

Evenimente organizate de fi liala, sucursalele, 
societățile și cercurile AGIR, în luna mai (pag. 7)

Compania Națională pentru Administrarea 
Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câștigătorul 
contractului pentru proiectarea și execuția Podului de la 
Cosmești, pe DN24, a anunțat ministrul Transporturilor 
și Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Potrivit ministrului, 
antreprenorul român 
are la dispoziție 5 luni 
pentru proiectare și 19 
luni pentru construcția 
efectivă. „În cadrul 
contractului în valoare 
de 146,49 milioane de 
lei fără TVA, fi nanțat 
din fonduri europene, 
trebuie executate următoarele lucrări: construcția noului 
pod rutier peste râul Siret; construcția unui sector nou 
de drum (în lungime de aproximativ 6 km); amenajarea 

unui pasaj rutier peste calea ferată Mărășești – Tecuci“, a 
menționat Sorin Grindeanu. După fi nalizarea lucrărilor, 
noul traseu va asigura ocolirea comunei Cosmești 
tranzitată acum de DN24 pe relația Tișița – Tecuci – 
Bârlad – Vaslui – Crasna – Iași. 

După darea în circulație a podului 
nou, partea carosabilă a podului existent 
va fi  dezafectată, acesta urmând să rămână 
funcțional doar pentru calea ferată. 

De asemenea, acest proiect prevede 
amenajarea unui pasaj peste calea ferată 
Mărășești – Tecuci și construcția a 5,6 km de 
drum nou cu o viteză de proiectare de 80 km/h. 

Semnarea contractului de achiziție 
publică va fi  posibilă în cel mai scurt timp, după 
îndeplinirea formalităților legale privind elaborarea 
și avizarea contractului.

În sfera informațiilor de larg interes se înscriu, fără urmă de 
îndoială, rezultatele investigațiilor sociologice lunare derulate de 
Institutul Național de Statistică (INS) în rândurile unui reprezen-
tativ eșantion de manageri din industria prelucrătoare, construcții, 
comerțul cu amănuntul și servicii. De fi ecare dată, INS precizează că 
percepția respondenților nu trebuie confundată cu anticipările care 
privesc ritmul creșterii sau scăderii indicatorilor statistici ofi ciali. 
Opiniile colectate și sintetizate sunt grupate în funcție de raportul 
dintre varianta pozitivă și cea negativă a fenomenului abordat. Se 
calculează ceea ce predomină în răspunsurile standard, repetăm, 
elementele pozitive și cele negative. Astfel, rezultă starea de spirit 
dominantă la un moment dat. Atât și nimic mai mult!

Acel „atât“ este extrem de cuprinzător, așa cum au atestat-o res-
pectivele sondaje de-a lungul multor ani. Anticipările managerilor s-au 
dovedit deosebit de pertinente și, în marea lor majoritate, s-au confi rmat. 
Este vorba despre oameni care simt zilnic pulsul pieței, pulsul afacerilor, 
vital interesați să performeze și, în consecință, punctele de vedere pe 
care le exprimă au greutatea specifi că a unor argumente de necombătut. 

Am reamintit toate aceste aspecte de ordin metodologic pentru 
a identifi ca valoarea cognitivă, analitică, sintetică a rezultatelor fi e-

cărui sondaj efectuat, cum am mai arătat, lunar de INS.
Este evident că valoarea pe care o evocăm are propria ei dina-

mică, determinată de cantitatea și calitatea factorilor luați în calcul. 
Or, în această privință, decisivă este percepția particularităților 
perioadei supuse predicțiilor, adică un trimestru. Aici intervin, 
într-o măsură considerabilă, și infl uențele externe fi rmelor, de la 
cele administrativ-teritoriale până la cele naționale, regionale, eu-
ropene și mondiale. Cu atât mai mult aceste infl uențe devin hotă-
râtoare cu cât ele se manifestă sub formă de crize. Așa se explică, 

în bună măsură, interesul față de 
cel mai recent sondaj, cel care se 
referă la principalele tendințe în 
evoluția activității economice în 
intervalul care a mai rămas până la 
fi nele lunii mai 2022.

Nu este cazul să redăm tex-
tul comunicatului INS, deoarece 

este accesibil tuturor celor interesați. Importante sunt aprecierile 
care privesc trendurile anticipate de manageri, identifi cate cu dis-
cernământ, cu viziune. În ceea ce privește volumul activității, nota 
dominantă în industria prelucrătoare și construcții este dată de opi-
nia potrivit căreia va avea loc o creștere moderată. În comerț, se 
anticipează o scădere, de asemenea, moderată, iar în servicii se va 
înregistra o relativă stabilitate.

La întrebarea referitoare la evoluția numărului de salariați, cei 
mai mulți respondenți din industria prelucrătoare, construcții și ser-
vicii anticipează o relativă stabilitate, iar cei din comerț au estimat 
creșteri, la rândul lor, moderate. În privința prețurilor, managerii 
din toate cele patru domenii investigate sunt unanimi în a considera 
că va avea loc o majorare semnifi cativă. 

Chiar dacă ancheta INS a vizat, asemenea celor precedente, 
atât un număr relativ restrâns de ramuri (dar cu ponderi mari pe 
ansamblul economiei), cât și trei componente ale activităților de 
bază, ne oferă elemente sufi ciente pentru a identifi ca măcar stările 
de spirit la scara întregii economii naționale. Una dintre explicațiile 
principale ale acestei realități constă în însușirea învățămintelor ofe-
rite de doi ani de criză multiplă. Managerii, în majoritatea cazurilor, 
s-au adaptat condițiilor în schimbare și, pe măsura trecerii timpului, 
au găsit antidotul la riscuri și provocări fără precedent, consolidând 
astfel reziliența fi rmelor pe care le conduc. Este o premisă favorabilă 
pentru activitatea viitoare, chiar dacă numărul necunoscutelor nu s-a 
diminuat, ci, dimpotrivă, s-a mărit. Cu alte cuvinte, nevoia te învață, 
iar lecțiile ei reprezintă un prețios capital managerial. (T.B.)

Economia, în căutare 
de soluții pro-active

Jurnal de bordJurnal de bord

Un nou pod peste Siret, în județul Galați

Programul „Anghel Saligny“, suplimentat cu 
15,5 miliarde lei pentru modernizarea drumurilor 
și dezvoltarea rețelelor de gaze naturale
La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), Guvernul a supli-

mentat bugetul Programului Național de Investiții Anghel Saligny cu 15,5 miliarde de lei. Astfel, bugetul total 
al Programului, în perioada 2021 – 2028, este de 65,5 miliarde de lei, a anunțat ministrul Cseke Attila. Potrivit 
ministrului, este nevoie de 5,5 miliarde lei întrucât MDLPA va prelua de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Eu-
ropene (MIPE) fi nanțarea celor 105 proiecte mature care vizează dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a 
gazelor naturale, dar a căror valoare excedează plafonul alocat în cadrul 
Programului Operațional Infrastructură Mare, coordonat de MIPE. În 
vederea confi rmării nevoii de fi nanțare pentru obiectivele de investiții 
preluate în Programul Național de Investiții Anghel Saligny, unitățile 
administrativ-teritoriale și asociațiile de dezvoltare intercomunitară au la 
dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a încărca în platforma electronică 
investiții.mdlpa.ro toate datele necesare privind obiectivele de investiții.

Pe de altă parte – a subliniat ministrul – este nevoie de supli-
mentarea bugetului inițial al Programului cu 10 miliarde de lei, pentru 
investițiile care vizează drumurile publice clasifi cate și încadrate în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și ca variante ocolitoare ale localităților.

„68% din totalul de drumuri județene și comunale nu sunt modernizate, 5,33 milioane de locuitori nu bene-
fi ciază de sistemul public de alimentare cu apă, 8,48 milioane de locuitori nu sunt conectați la sisteme de canali-
zare, iar 70% din totalul localităților nu sunt racordate la rețeaua de distribuire a gazelor naturale. Aceste servicii 
publice de bază nu sunt un lux și avem nevoie de un progres semnifi cativ în acest domeniu. Acesta este motivul 
pentru care am solicitat suplimentarea bugetului programului Anghel Saligny“, a precizat Cseke Attila, care a 
menționat că, până în prezent, ministerul de resort a primit un număr foarte mare de solicitări pentru modernizări 
de drumuri, respectiv 4858 de cereri depuse prin Program, cu o valoare de aproximativ 89 de miliarde de lei.



UNIVERS INGINERESC    Anul XXXIII  Nr. 7 (749)  1 – 15 aprilie 20222

DEZVOLTARE  DURABILĂDEZVOLTARE  DURABILĂ

Transportatorii de gaze din Europa Centrală cooperează 
pentru dezvoltarea unei rețele de hidrogen

Operatorii sistemelor de gaze naturale din 
România, Polonia, Ungaria și Slovacia au 
semnat un Memorandum pentru dezvoltarea 
regională a unei rețele de hidrogen, la 
inițiativa părții române, se arată într-un 
comunicat al Transgaz, compania de 
transport al gazelor din România. „Ca 
recunoaștere a tranziției către energia 
verde și a obiectivelor Uniunii Europe-
ne de reducere a emisiilor, patru Ope-
ratori de Transport și de Sistem (OTS) 
de gaze naturale din Europa Centrală 
(Transgaz din România, Gaz-System din Po-
lonia, Eustream din Slovacia și FGSZ din 

Ungaria) au convenit asupra unui parteneri-
at strategic pentru a explora posibilitățile de 
decarbonizare a operațiunilor lor, de a trans-

porta gaze verzi și de a investiga potențialul 
transportului de CO2. Memorandumul de 

Înțelegere comun a fost semnat la Budapes-
ta“, precizează comunicatul. 

Pe baza inițiativei OTS gaze naturale din 
România, Transgaz, cooperarea 
dintre cele patru părți, maghiară, 
slovacă, poloneză și română, își 
propune să inițieze activități co-
mune în mai multe domenii. În pri-
mul rând, vizează împărtășirea ce-
lor mai bune practici în domeniul 
transportului de hidrogen și CO2, 
al decarbonizării operațiunilor și 

al producției de hidrogen; în al doilea rând, 
identifi carea piețelor și aplicațiilor hidroge-

nului în diverse industrii și, în fi nal, elabora-
rea unui cadru de reglementare relevant. 

Conform planurilor, colaborarea operato-
rilor de transport și de sistem va avea ca re-
zultat și elaborarea unui studiu de fezabilitate. 

Pentru a extinde domeniul de aplicare a 
cooperării, inițiativa este deschisă și pentru 
alți OTS regionali. 

Memorandumul de Înțelegere sprijină în 
mare măsură toate inițiativele care încurajează 
dezvoltarea lanțului valoric al hidrogenului în 
regiunea CEE și atrage atenția asupra caracte-
risticilor regionale pentru o evoluție uniformă 
a rețelei de hidrogen în Uniunea Europeană. 

Opiniile publicate în Univers ingineresc aparţin autorilor şi nu reprezintă 
punctele de vedere ale AGIR şi/sau ale redacţiei. Potrivit legii, responsabilitatea 
pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.

Redirecționare 3,5% din impozitul pe venit
Stimați colegi, membri ai AGIR, 
ingineri, profesori, manageri și 
alți simpatizanți, prieteni,

Formularul 230 pentru redirecționarea 
a până la 3,5% din impozitul anual datorat 
poate fi  depus, începând din acest an, di-
rect la ONG-uri de către persoanele fi zice, 
după cum s-a stabilit prin OG nr. 8/2021. 
ANAF a publicat în Monitorul Ofi cial Ordinul 
nr. 80/2022 prin care se pun în aplicare noile 
reguli ale Declarației 230 pentru anul 2022.

Vă rugăm să 
optați, odată cu de-
punerea declarației 
pe venitul global, ca 
3,5% din impozitul pe 
venitul aferent anului 
2021 să fi e direcționat 
către Asociația Gene-
rală a Inginerilor din 
România (organizație neguvernamentală), 
cod fi scal RO3162244, cont IBAN CONT LEI: 
RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX, Banca 
Transilvania, Ag. Piața Amzei.

Pentru a face acest lucru, vă rugăm 
să accesați link-ul www.agir.ro/fi les/Decla-
ratia-230.pdf unde veți găsi formularul cu 
Declarația 230 deja completat cu datele 
AGIR, urmând să completați doar datele 
dumneavoastră.

Formularul 230 se depune până la 25 mai 
2022, pentru impozitul aferent anului 2021.

Depunerea Declarației 230 nu este obli-
gatorie, dar este foarte important de precizat 
că, în cazul în care nu donați din impozitul pe 
venit către ONG-uri, această sumă nu intră în 

buzunarul dvs., ci rămâne la stat.
Descărcați declarația deja com-

pletată, adăugați datele dvs. persona-
le și depuneți personal formularul la 
administrația de care aparțineți cu domi-
ciliul sau transmiteți-l către AGIR.

AGIR se va ocupa să îl transmită 
către administrația fi nanciară corespun-
zătoare.
Formularul simplu precompletat îl găsiți 

pe www.agir.ro; dacă doriți solicitați și formu-
larul precompletat pentru cei cu semnătură 
electronică la andreea.ploesteanu@agir.ro. 

Circa 1, 4 miliarde euro din Fondul 
de Modernizare, pentru fi nanțarea unor 

proiecte strategice în sectorul energetic
Comitetul de Investiții a dat avizul fa-

vorabil pentru a primi bani din Fondul pentru 
Modernizare pentru proiecte importante de 
investiții, suma totală aprobată fi ind de aproape 
1,4 miliarde euro, a anunțat ministrul Energiei, 
Virgil Popescu, pe pagina sa de Facebook. Po-
trivit ministrului, este vorba despre opt proiecte 
depuse de Complexul Energetic Oltenia (CEO) 
pentru producerea de energie din surse regene-
rabile, în valoare totală de 670,802 milioane 
euro, din care 469,562 milioane euro din Fon-
dul pentru Modernizare, producția, la fi nalizare, 
urmând să fi e de 735 MW. Proiectele vizează 
construirea de parcuri fotovoltaice pe halda 
Rovinari Est, pe depozitele de cenușă și zgură 
închise din SE Ișalnița, pe depozitele de cenușă 
și zgură închise din SE Rovinari, pe depozitele 
de cenușă și zgură închise din SE Turceni, pe 
halda interioară din cadrul carierei Tismana 1 
– Roșia – Rovinari și pe halda interioară din 
cadrul carierei Tismana 2 – Roșia – Rovinari. 

De asemenea, este vorba despre alte 
două proiecte CCGT (turbină cu gaz cu 

ciclu combinat) pentru CEO, respectiv 
Ișalnița în valoare totală de 506,250 mili-
oane euro, din care 253,125 milioane euro 
din Fondul pentru Modernizare, și Turceni, 
în valoare totală de 335,009 milioane euro, 
din care 167,505 milioane euro din Fondul 
pentru Modernizare. Capacitatea totală va 
fi  de 1200 MW. 

Totodată, fondurile vizează și proiecte 
depuse de Transelectrica în valoare totală de 
475,51 milioane de euro, din care 393,675 mi-
lioane euro din Fondul pentru Modernizare, și 
anume: LEA 400 kV Gădălin – Suceava, tre-
cerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile 
de Fier – Reșița – Timișoara – Sacalaz – Arad. 
Etapa II, trecerea la tensiunea de 400 kV a axu-
lui Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Saca-
laz – Arad. Etapa III, trecerea la 400 kV LEA 
Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu, un proiect 
pilot – Retehnologizarea Stației Alba Iulia 
în concept de stație digitală, instalarea a două 
mijloace moderne de compensare a puterii re-
active în stațiile Sibiu Sud și Bradu, optimiza-

rea funcționării LEA 400 kV existente în SEN, 
folosite în interconexiune și pentru evacuare 
putere din centrala nucleară Cernavodă și cen-
tralele de energie regenerabilă din Dobrogea, 
prin montarea de sisteme de monitorizare onli-
ne (tip SMART GRID) și sistem de contoriza-
re și de management al datelor de măsurare a 
energiei electrice pe piața angro. 

„Au fost aprobate fonduri și pentru 
modernizarea rețelelor de distribuție energie 

electrică, în valoare totală de 1,2 miliarde 
euro, din care peste 100 milioane de euro 
vor fi  alocați anul acesta. În perioada imediat 
următoare vom aproba și OUG de reglemen-
tare a cadrului instituțional și a fl uxurilor 
fi nanciare pentru operaționalizarea Fondului 
pentru Modernizare. Vom continua să facem 
investiții ca în perioada următoare România 
să devină independentă energetic“, a subli-
niat ministrul.

Comisia Europeană (CE) a inaugurat, 
în cadrul Centrului Comun de Cercetare 
(JRC) al Comisiei din Ispra (Italia), două 
noi laboratoare care vor permite extinde-
rea capacității Comisiei de a testa emisiile 
provenite de la autoturisme pe piața UE, 
informează un comunicat al Executivului 
comunitar. „Acest lucru va ajuta Comisia să 
stabilească dacă vehiculele respectă regle-
mentările UE privind emisiile și, în același 
timp, îi va îmbunătăți capacitatea de a asigura 
supravegherea pieței vehiculelor. Competența 
Comisiei de a verifi ca emisiile provenite de la 
autoturisme este rezultatul revizuirii legislației 
UE privind omologarea de tip a vehiculelor 
în urma scandalului «Dieselgate», prin care 
s-a introdus supravegherea și asigurarea 
respectării legislației la nivelul UE“, se 
menționează în comunicat.

„Deși controlul autoturismelor intro-
duse pe piață intră în sfera responsabilității 
statelor membre, începând din septembrie 
2020 Comisia este în măsură să efectueze 
verifi cări ale autoturismelor, să declanșeze 
retrageri de pe piață la nivelul UE și să 
impună amenzi de până la 30 000 euro 
per autoturism atunci când legea este 
încălcată. Datorită acestei noi instalații 
ultramoderne de testare a emisiilor auto-
vehiculelor, suntem acum mai pregătiți ca 

niciodată să îmbunătățim calitatea aerului 
pe care îl respiră cetățenii europeni, să 
restabilim încrederea consumatorilor, să 
întărim piața unică și să sprijinim com-
petitivitatea industriei auto europene la 
nivel mondial“, a declarat, la inaugurarea 
noii instalații de la Ispra, comisarul pentru 
piața internă, Thierry Breton.

Noua instalație pentru supraveghe-
rea pieței vehiculelor va permite testarea 
emisiilor în condiții de conducere reale 
reglementate și simulate. Două celule de 
emisii climatice vor permite testarea unei 
game largi de condiții ambientale, cum ar fi  
temperatura, umiditatea și presiunea, care 
afectează performanța fi nală a vehiculului 
în ceea ce privește emisiile. Datorită teh-
nologiei de vârf utilizate, noile laboratoare 
vor fi  utile Comisiei inclusiv pentru a im-
plementa viitoarele standarde de emisii.

Totodată, Comisia a publicat rezultatele 
testelor de emisii și evaluarea conformității 
pentru 40 de vehicule EURO 6, în raportul in-
titulat „European market surveillance of mo-
tor vehicles (Supravegherea pieței europene a 
autovehiculelor)“. În sprijinul autorităților 
UE implicate în sarcinile de supraveghe-
re a autovehiculelor, JRC împărtășește, de 
asemenea, lecțiile învățate și bunele prac-
tici pentru procedurile de testare.

CE deschide noi laboratoare 
pentru testarea emisiilor 

provenite de la autovehicule

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128360
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128360
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC128360
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AGIR a implementat PLATA ONLINE
a taxelor și cotizațiilor

As tfel, acestea se pot 
achita direct pe site-ul AGIR, 
accesând contul de membru 
pe www.agir.ro.

Taxele şi cotizaţiile pot fi  
plătite şi în conturile bancare: 

▪ CONT EURO: RO95 
BTRL EUR CRT00W3590801, Banca Transilvania, 
Agenţia Piaţa Amzei;

▪ CONT LEI: RO35 BTRL 0410 1205 W359 08XX, 
Banca Transilvania, Agenţia Piaţa Amzei;

▪ CONT LEI: RO55 BRMA 0580 0580 0070 0000, 
Banca Românească, Agenţia Piaţa Amzei.

Primăria Municipiului București
(PMB), în parteneriat cu Fundația Vital 
Strategies, va implementa și opera, înce-
pând din această vară, un nou sistem de 
senzori care monitorizează calitatea aerului, 
complementar celui deținut de Guvern, prin 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, 
a anunțat Municipalitatea, într-un comu-
nicat. „Consiliul General al Municipiului 
București a aprobat amplasarea unei noi 
rețele cu 40 de senzori pentru măsurarea 
calității aerului în Capitală. Este vorba de un 
proiect susținut de Bloomberg Philantropies
în parteneriat cu OMS (Organizația Mondi-
ală a Sănătății – n.r.) și el a devenit posibil 
pentru că Bucureștiul a aderat anul trecut la 
Rețeaua Orașe Sănătoase“, se menționează 
în comunicat. 

Cei 40 de senzori de aer vor fi  calibrați 
pentru a detecta concentrațiile de pulberi 
în suspensie PM2.5, PM10 și oxizi de azot 
NOx și vor fi  oferiți Municipiului București
cu titlu gratuit de către Vital Strategies. 
Vital Strategies va achiziționa senzorii și 
va suporta contravaloarea serviciilor de 

mentenanță timp de doi ani, urmând ca, ul-
terior, responsabilitatea acoperirii acestor 
costuri să fi e preluată de Municipalitate.

„Monitorizarea datelor va fi  perma-
nentă, iar informațiile obținute vor fi  pu-
blice și vor servi la: investigarea surselor 
de poluare și aplicarea sancțiunilor care se 
impun (dacă este cazul); aplicarea măsuri-
lor locale de reducere a poluării (restricții 
de trafi c, extinderea spațiilor verzi, o mai 
bună igienizare a străzilor) și investigarea 
legăturilor între poluarea aerului și proble-
mele de sănătate“, precizează PMB.

Aprobarea de către CGMB a protocolu-
lui de colaborare dintre Municipiul București
și Organizația Vital Strategies reprezintă 
primul pas în implementarea proiectului, ur-
mând ca, ulterior, să fi e parcurse următoarele 
etape: ▪ consultarea unui expert în calitatea 
aerului cu privire la tipul de senzori necesari, 
locațiile adecvate pentru instalarea senzori-
lor, monitorizarea datelor și interpretare etc.; 
▪ achiziționarea și instalarea senzorilor, iar 
apoi monitorizarea datelor; ▪ transferul siste-
mului de senzori către Municipalitate.

Clădirea Liceului Tehnologic 
Energetic Elie Radu din Ploiești, 
reabilitată la standarde nZEB, 
respectiv consum de energie 

aproape zero

CNAIR va organiza recensământul 
circulației rutiere

Compania Națională de Administra-
re a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), prin 
aparatul tehnic de specialitate, respectiv 
Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Infor-
matică (CESTRIN), va organiza și coor-
dona activitatea de recensământ general al 
circulației rutiere, conform unui comunicat. 
Acest proces de culegere a datelor de trafi c 
se desfășoară prin efectuarea de înregistrări 
ale trafi cului în 10 zile din același an, acope-
rind toate zilele săptămânii, distribuite ast-
fel: șapte zile în lunile cu trafi c mediu (apri-
lie, mai, octombrie, noiembrie) și trei zile în 
lunile cu trafi c maxim (iulie, august). 

Compania amintește că recensămân-
tul circulației rutiere se efectuează o dată la 
cinci ani și constă în înregistrări manuale ale 
trafi cului, pe categorii de vehicule, pentru fi -
ecare post de recensământ în parte. 

Recensământul circulației rutiere tre-
buia să se desfășoare în 2020, dar a fost 
amânat pentru anul 2022 din cauza pan-
demiei COVID-19 care a condus la mo-
difi carea fl uxurilor de circulație pe fondul 

restricțiilor interne și externe, subliniază 
CNAIR. 

Posturile recensământului circulației 
rutiere sunt amplasate pe autostrăzi, dru-
muri naționale și județene. În posturile de 
recensământ amplasate pe rețeaua de auto-
străzi și drumuri naționale durata înregistră-
rii va fi  de 8 ore/zi, în timp ce pe drumurile 
județene durata va fi  de 14 ore/zi. CNAIR 
menționează că în toate posturile, indiferent 
de categoria drumului, se efectuează o zi de 
înregistrare de 24 de ore. 

Potrivit CNAIR, cunoașterea carac-
teristicilor trafi cului pe rețeaua rutieră este 
absolut necesară atât pentru fundamentarea 
și proiectarea investițiilor rutiere și a lucră-
rilor de întreținere și reparare a drumurilor, 
fundamentarea măsurilor de organizare a 
circulației rutiere și urmărirea dinamicii de 
evoluție a trafi cului pe rețeaua rutieră, pre-
cum și pentru elaborarea de studii referitoare 
la evaluarea calității aerului, prin estimarea 
emisiilor generate de trafi cul rutier și a im-
pactului asupra mediului.

PMB amplasează noi senzori 
de monitorizare a calității aerului 

din Capitală

OMV Petrom și Energy Policy Group 
(EPG) au fi nalizat lucrările de modernizare 
și reabilitare la Liceul Tehnologic Energe-
tic Elie Radu din Ploiești, în cadrul progra-
mului România Efi cientă. Clădirea a fost 
reabilitată la standarde nZEB (nearly Ze-
ro-Energy Building), respectiv consum de 
energie aproape zero. Lucrările efectuate 
vor diminua cu aproximativ 60% consumul 
mediu anual de energie al clădirii. În plus, 
datorită echipării cu panouri fotovoltaice și 
panouri solare termice, clădirea și-ar pu-
tea asigura consumul energetic din surse 
proprii, aproape integral, în cursul verii. 
Aceasta reprezintă o premieră națională, 
fi ind prima investiție privată de acest tip și 
cel mai amplu proiect de renovare la stan-
dard nZEB a unei școli publice, cu soluții 
tehnologice inovatoare. 

Clădirea renovată găzduiește atât săli 
de curs, cât și un cămin-internat, având o 
suprafață desfășurată de circa 1500 metri 

pătrați. În clădire învață în jur de 250 de 
elevi și își desfășoară activitatea circa 60 de 
cadre didactice. În cămin sunt cazați apro-
ximativ 80 de elevi.

Lucrările de renovare au demarat în 
vara anului trecut, iar pentru a fi  adusă la 
standardul nZEB, clădirea a fost dotată 
cu echipamente extrem de performante și 
materiale de cea mai bună calitate. Princi-

palele lucrări de reabilitare energetică rea-
lizate la exteriorul și la interiorul clădirii, 
prin programul România Efi cientă, au fost: 
▪ izolarea termică a pereților exteriori, izo-
larea termică a terasei și izolarea termică a 
planșeului; ▪ schimbarea integrală a tâm-
plăriei existente cu tâmplărie performantă 
energetic; ▪ modernizarea sistemului de 
iluminat, prin instalarea unui sistem de tip 
LED, cu efi ciență energetică ridicată și du-
rată mare de viață și instalarea unui sistem 
inteligent de telecontrol al iluminatului; ▪ 
introducerea echipamentelor de producere 
a energiei din surse regenerabile; panouri 
fotovoltaice și panouri solare termice; ▪ în-
locuirea conductelor și a radiatoarelor din 
întreaga clădire; ▪ instalarea unui sistem de 
încălzire a apei menajere cu panouri solare 
termice și depozitarea ei în boilere, astfel 
încât clădirea se va decupla automat de la 
punctul termic al campusului, ori de câte 
ori condițiile climatice favorizează încăl-

zirea apei; ▪ înlocu-
irea coloanelor de 
agent termic pentru 
încălzire; înlocuirea 
tuturor corpurilor 
de încălzire exis-
tente cu unele noi, 
din oțel, și dotarea 
lor cu robineţi ter-
mostatici, robineţi 
de reglare pe retur, 
robineți de dezaeri-
sire; ▪ montarea de 
echipamente de fi l-
trare a aerului cu re-
cuperare de căldură 

și dotarea sălilor de clasă cu echipamente 
de dezinfectare a aerului, care vor asigura 
un mediu mai sănătos pentru elevi și pro-
fesori în timpul orelor de clasă; ▪ instalarea 
de parasolare la ferestrele puternic însorite; 
reamenajarea interioară integrală (fi nisaje 
pardoseli/pereți/plafoane integral refăcute, 
obiecte sanitare noi etc.), ceea ce a crescut 
calitatea confortului în utilizarea clădirii.

Barajul de la Mihăileni, 
județul Hunedoara, recepționat 

după 36 de ani
Zilele trecute a avut loc, în județul 

Hunedoara, recepția barajului Mihăileni, 
ale cărui lucrări au început în urmă cu 36 
de ani. Ministrul Mediului, Tánczos Bar-
na, prezent la eveniment, a afi rmat că ani 
de zile au fost încercări 
de fi nalizare a acestui ba-
raj, iar anul trecut și anul 
acesta s-au alocat peste 34 
de milioane de lei pentru 
terminarea acestuia. „Este 
o lucrare de extremă 
importanță pentru că pro-
tejează sute, mii de case 
și protejează localitățile din aval de viituri, 
de inundații. Protejăm vieți, protejăm bu-
nuri, case, care, de fi ecare dată când erau 

inundații și viituri, erau în pericol. Anul 
trecut deja am avut o situație când parțial 
am putut să folosim această lucrare pentru 
a salva casele din aval. După 36 de ani de la 
pornire, în sfârșit putem să spunem că acest 

baraj se recepționează“, 
a spus ministrul. 

Potrivit lui Tánczos 
Barna, mai sunt etape 
procedurale de fi nalizat, 
între care procesul de 
expropriere și devie-
rea drumului național. 
„Trebuie să deviem în-

alta tensiune, linia de electricitate și putem 
spune că am terminat o lucrare începută în 
anii ʼ80“, a mai spus ministrul.
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Dezbatere manageria
vizibilității AGIR 

În deschiderea dezbaterilor, președintele AGIR, Mihai 
Mihăiță, a expus principalele considerente care au stat la 
baza organizării acestei reuniuni, ca răspuns la preocupările 
actuale și de perspectivă ale Asociației Generale a Inginerilor 
din România. În cele ce urmează, redăm principalele idei din 
expunere.

Parafrazarea celebrei maxime a lui René Descartes 
„Cuget, deci exist!“ se impune cu necesitate în zilele noastre, 
când defi citul de vizibilitate în spațiul public aruncă în ano-
nimat preocupări majore, realizări excepționale, personalități 
remarcabile în favoarea creșterii notorietății unor personaje, 
de regulă, rizibile și a unor pseudo-performanțe. Falsele va-
lori, kitsch-urile poluează moral societatea noastră. Ne afl ăm 
într-o situație în 
care nu mai este 
loc de compromis, 
ceea ce demon-
strează, din nou, 
că noi, membrii 
AGIR, nu putem să 
fi m indiferenți în ra-
port cu două cerințe 
convergente, și 
anume: combaterea 
practicilor care de-
termină – așa cum 
spuneam – denatu-
rarea gravă a sensului axiologic al întregii vieți sociale și ne-
cesitatea de a asigura, cu mijloace dezirabile, o cât mai mare 
vizibilitate a activității Asociației, a fi ecărui membru prin pro-
movarea celor mai de seamă contribuții personale și de echipă 
care, oricât de percutante ar fi , nu pot să-și atingă scopul fără 
implicarea în viața Cetății. Acesta este cadrul, conceptual și 
practic, în care se înscrie întâlnirea noastră.

Creșterea vizibilității AGIR
în spațiul public
Împlinirea acestui deziderat este posibilă numai prin asi-

gurarea unei premise esențiale, și anume să avem prin rezulta-
tul muncii noastre suportul faptic prin care să se recunoască, 
direct sau indirect, contribuțiile efective la realizarea unor 
obiective de interes general, în primul rând de interes public. 
Să ne facem mai bine cunoscuți în societatea românească și pe 
plan internațional. Activitățile noastre să ne ofere o imagine 
concludentă, convingătoare a ceea ce suntem și a ceea ce ne 
propunem să devenim în viitorul previzibil.

Ideea principală poate fi  formulată astfel: suntem, îna-
inte de toate, ingineri, iar ceea ce realizăm este pus în slujba 
interesului public, care înseamnă nu numai valoare adăuga-
tă, sectorială, adică în disciplinele pe care le slujim fi ecare, 
ci și contribuții directe la progresul, la prosperitatea societății 

românești. Pornind de la aceste realități, avem șansa să de-
venim un glas mai puternic, mai ascultat și mai respectat în 
spațiul public. Pentru aceasta nu plecăm de la zero; avem 
exemple strălucite de ingineri români care s-au implicat în 
viața țării și a lumii. 

Istoria AGIR, marcată de brazde
adânci în trecutul țării noastre
Suntem benefi ciarii unor valoroase moșteniri, pe care 

membrii AGIR o prețuiesc în cel mai înalt grad, și ne străduim 
să o îmbogățim, neîntrerupt și la nivelul exigenței timpului pe 
care îl trăim.

Există un concept modern sintetizat prin sintagma „in-
telectual public“ – care înseamnă, practic, „notorietate“ – 
respectiv capacitatea de a infl uența cursul vieții publice în 
direcțiile cele mai favorabile îndeplinirii interesului general. 
Să atragem acești oameni în AGIR, să-i cultivăm și să-i spri-
jinim, dar să nu-i uităm pe cei care sunt în Asociație și consti-
tuie mândria ei.

În zilele noastre există „o piață liberă“ a ideilor și avem 
datoria să acționăm pentru a ne face cunoscuți mai bine, pen-
tru a crea o imagine reală în mintea și simțirea cetățenilor prin 
ceea ce reprezentăm, fi ecare în parte și toți laolaltă. Să lărgim 
comunicarea cu alte segmente ale societății, acolo unde este 
nevoie de opinia specialistului pentru a atrage publicul și a 
cultiva respectul față de valorile autentice.

Pe bună dreptate, se spune că „ai imagine, deci exiști“ 
sau „nu exiști dacă nu comunici“.

În era digitală, comunicarea
înseamnă putere
Pentru a realiza obiectivul propus, se impune să luăm 

în considerare un cumul de procese și fenomene, așa cum au 
evoluat ele în timp pentru a ajunge la stadiul din prezent. O 
asemenea abordare ne permite să sesizăm unele atitudini față 
de creații valoroase, astfel încât să stimulăm exprimarea opini-
ilor pozitive, constructive, și să acționăm pentru manifestarea 
unui mai mare interes, în primul rând în mass-media autoh-

tonă, față de propria 
noastră activitate. 
Avem în vedere da-
tele realității care 
confi rmă că există 
un anumit dezinte-
res față de domeniul 
științifi co-tehnic, iar 
explicația constă în 
faptul că asemenea 
teme importate nu 
aduc rating. Goana 
după câștiguri cât 
mai mari a dus la 

promovarea non-valorilor, a tot felul de practici ilegale, a ac-
telor de corupție. Este motivul care fundamentează și orienta-
rea spre identifi carea factorilor psihologici care au determinat 
și determină această situație. Să ne reamintim, în context, de 
lucrarea „Psihologia poporului român“, scrisă după Unirea 
din 1918 de Constantin Rădulescu Motru, care a analizat, sub 
multiple aspecte, locul și rolul factorilor psihologici în făuri-
rea națiunii române, a României Mari. 

Acum, când țara noastră este membră a Uniunii 
Europene și NATO, aspectele de ordin psihologic, legate 
strâns și de tema comunicării publice, au căpătat noi dimen-
siuni, noi nuanțe, astfel încât se impun abordări adecvate 
condițiilor în schimbare. La mai bine de 100 de ani de la 
apariția primului studiu privind psihologia poporului român, 
în care, între altele, s-au examinat efectele unui anumit „spi-
rit de turmă“ care ne caracteriza, specialiștii clujeni au inițiat 
o cercetare complexă din care rezultă că, în bună măsură, 
suntem oamenii extremelor, defi citari în materie de prag-
matism, de performanțe, că suntem fi e prea slabi, fi e prea 
buni, dar sabotați de alții. Autorii studiului, elaborat sub egi-
da Universității Babeș-Bolyai, apreciază că, după structura 
minții umane, sunt trei categorii de persoane. 

Prima categorie se referă la cei care cred despre ceilalți 
oameni că nu îi iubesc și nu-i apreciază și se percep ca nefi ind 

sufi cient de performanți, de inteligenți, iar atunci când se con-
fruntă cu difi cultăți cum ar fi  un examen, acest mod de gândire 
induce gânduri negative, cum ar fi  „nu pot“, „nu voi reuși“. 
Aceste scheme mentale generează un complex de inferioritate, 
care produce frustrări, stres, o calitate scăzută a vieții. 

A doua categorie se referă la persoanele care au exact 
același mod de gândire cu cel evocat, dar care aplică meca-
nismul compensării, complexul de a se transforma în cel de 
superioritate: spunem „sunt bun“, „pot face orice“ și dacă nu 
se întâmplă așa, ceilalți sunt de vină; complexul de superiori-
tate ne face să devenim nerealiști, să nu tolerăm critica și să 
dezvoltăm teorii ale conspirației, cum ar fi  „alții au ceva cu noi 
și nu ne recunosc geniul“.

A treia categorie este formată din cei care nu cred că nu 
au valoare sau că sunt neperformanți, dar nici nu cred des-
pre ei că pot realiza orice. Cercetarea arată că, din păcate, în 
România, oamenii din categoriile unu și doi sunt cu mult mai 
numeroși decât ceilalți, în comparație cu alte popoare. Sunt 
semne că predomină o gândire a extremelor: fi e 
ne vedem negativi, fi e suntem perfecți.

Un imperativ al timpului 
nostru: promovarea unui 
ideal cultural pozitiv
Specialiștii Universității Babeș-Bolyai con-

sideră, cu deplină îndreptățire, că elaborarea unui 
autentic PROIECT DE ȚARĂ care să defi neas-
că evoluția României în noul context istoric, in-
tern și internațional, implică obligatoriu defi nirea 
sinceră, exclusiv pe bază științifi că și nu exclusiv
emoțională, a profi lului psihologic al poporului 
nostru. 

„Trebuie să știi cine ești, să identifi ci ca-
racteristicile pozitive și negative ale poporului, 
apoi trebuie să găsești un model cultural ide-
al care să se plieze pe acestea, care să permi-
tă și să favorizeze dezvoltarea punctelor forte. 
Pentru asta avem nevoie de schimbarea modelelor socio-cul-
turale astfel încât acestea să nu genereze complexe. E nevoie 
de apariția unei noi generații de intelectuali, care să creeze un 
ideal cultural pozitiv“ – dar această nouă generație de intelec-
tuali trebuie pregătită.

Atitudinea fatalistă este organic străină inginerului și de-
pinde de noi să găsim o schimbare în bine în materie de comu-
nicare publică, de creștere a vizibilității AGIR.

Se impune să conștientizăm faptul că antimodelele există 
și pot fi  contracarate doar prin ceea ce numim modele auten-
tice, doar prin cultivarea „ierarhiei meritului“ – cum spunea 
Mihai Eminescu și se cuvine să medităm serios asupra acestei 
gândiri generatoare de inițiativă, de performanță.

Propunerile formulate în cursul dezbaterii ne vor ajuta ca, 
împreună, să înlăturăm blocajele, să construim punți trainice 
între noi, spre mintea și inima concetățenilor. Să nu uităm că 
difi cultățile există pentru a fi  depășite. Să încercăm să construim 
o viață bogată, nu ca o obligație, ci pentru că e plină de satisfacții 
semnifi cative și atractive. Pentru că – nu-i așa? – Nicolae Iorga 
ne-a lăsat drept postulat idea că „fapta este oglinda vredniciei 
fi ecăruia dintre noi“. 

Potrivit cercetătorilor, oamenii activi, ocupați și socia-
bili, sunt cei mai sănătoși și mai fericiți din societate. 

Sper ca aceste idei să-și găsească loc în sufl etul și com-
portamentul membrilor AGIR. 

Sucursala AGIR Dolj
O privire de ansamblu vizând experiența AGIR Dolj a 

fost oferită de prezentarea online a președintelui Sucursalei, 
prof. univ. dr. ing. Gheorghe Manolea. Pentru început, au 
fost menționate o serie de activități de succes, între care co-
locviile AGIR Dolj, întâlnirile colegiale, activitățile organiza-
te cu liceele tehnologice, acțiunile inițiate de Cercul Calității.

Mai multe detalieri au scos în evidență valențele 
activităților de succes, și anume: să prezinte interes pentru un 
număr cât mai mare de persoane; subiectele să fi e accesibile 

Sediul central al AGIR a găzduit dezbaterea științifi că 
desfășurată online cu reprezentanții tuturor structurilor terito-
riale – fi lială și sucursale – consacrată unei teme de cel mai 
larg interes pentru întreaga noastră comunitate profesională, 
reprezentată de obiectivul care vizează creșterea vizibilității 
AGIR în spațiul public. În acest mod, au fost continuate și 
aprofundate preocupări afl ate permanent pe agenda membri-
lor Asociației, aspectele abordate fi ind strâns legate de actu-
alitatea nemijlocită internă și internațională. De data aceasta, 
accentul a fost pus pe tematici și modalități de acțiune deter-
minate mai ales de evoluția crizelor multiple cu care se con-
fruntă România, Uniunea Europeană, comunitatea mondială.

Ghid pentru performanță:
„Comunici, deci exiști“

Experiențe care se cer
extinse și aprofundate

(Sursa: Adobe Stock)
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ală pe tema creșterii 
în spațiul public

unui public eterogen; cadrul de desfășurare să fi e deosebit 
în comparație cu activitățile obișnuite: Casa Universitarilor, 
Conacul de la Benești – Vâlcea, Grădina Botanică din Craiova; 
să fi e invitate personalități recunoscute din cele mai diverse 
domenii de activitate; să includă modalități de socializare (su-
cursalele pot utiliza 75% din cotizații, ceea ce este de natură a 
stimula îndeplinirea obligațiilor de membru al AGIR). 

În continuare, s-au prezentat amănunte privind tema-
tica abordată la colocviile AGIR în perioada 2011 – 2021, 
respectiv evocări, aspecte referitoare la „Ingineria azi“, pre-
cum și la „Inginerie și artă“. Dintre personalitățile legate de 
Oltenia s-au menționat: Constantin Belea, Silviu Pușcașu, 
Corneliu Ambrozie, Marius Preda, Mihai Buculei, Emil 
Cernăianu, Ștefan Odobleja. La întâlnirile colegiale, principa-
lul obiectiv l-a constituit aprofundarea cunoașterii realităților 
economico-sociale din județul Dolj, un loc special ocupân-
du-l vizitele la societățile comerciale QFORT, NEXTROM, 
Aeroportul Craiova, SOFTRONIC, ICMET.

Odată cu declanșarea pandemiei COVID-19, Sucursala 
AGIR Dolj și-a adaptat activitatea la noile condiții, mai 
ales prin apelul la noile tehnologii, în vederea asigurării 
continuității relațiilor cu membrii, informării operative a aces-
tora despre teme de interes general, inclusiv cele care au fost 
abordate în perioada ante-pandemie. În acest mod, s-au creat 
și condiții favorabile pentru desfășurarea activității în perioa-
da următoare, al cărei profi l se conturează în prezent în efortul 
general de revenire la normalitate. 

Sucursala AGIR Buzău
Cea de-a doua expunere a fost prezentată de Vasile Anton 

Moraru, președintele de onoare al Sucursalei AGIR Buzău. În 
prefață, s-a relevat faptul că, începând din anul 1990, în fruntea 
Primăriei Municipiului Buzău s-au afl at colegi ingineri. Acest 
fapt a avut și are o importanță deosebită, întrucât programele 
de perspectivă și cele curente au purtat amprenta unui manage-
ment urban performant, cu efecte pozitive resimțite până la ni-
velul cetățeanului. Evident, primarii s-au implicat în activitățile 
desfășurate de Sucursala AGIR Buzău, ceea ce a permis ca, de 
la etapă la etapă, acțiunile membrilor să fi e tot mai bine conecta-
te la cerințele dezvoltării economico-sociale în profi l teritorial.

Un loc deosebit în expunere l-au ocupat informațiile re-
feritoare la colaborarea Sucursalei cu instituțiile publice, cu 
companiile din zonă, în special cele cu profi l industrial. Această 
orientare și-a vădit permanent roadele prin creșterea contribuției 
inginerilor la soluționarea practică a problemelor cu care s-a 
confruntat și se confruntă mediul de afaceri buzoian. În acțiunile 
inițiate s-au relevat tradițiile care stau la baza rezultatelor din pre-
zent, efectele pozitive ale promovării unității în diversitate, ale 
principiilor și criteriilor efi cienței, deontologiei, încurajându-se, 
prin modalități adecvate, procesele de inovare, de dezvoltare 
durabilă, de deschidere spre lume. În scopurile menționate, au 
fost încheiate parteneriate cu fi lialele din Buzău ale Universității 
Bioterra, Patronatului IMM-urilor, Fundației Origini Carpatice, 
Crucii Roșii din România, Asociației Române pentru Propaganda 
și Istoria Aeronauticii Comandor Mihai Baetanu.

În cuvântul său, președintele de onoare al Sucursalei 
AGIR Buzău a formulat o serie de propuneri, între care: or-

ganizarea unor reuniuni cu prezență fi zică a președinților 
structurilor teritoriale ale AGIR pe regiuni de dezvoltare; 
atragerea liceenilor în Asociație; acordarea de premii pentru 
realizări tehnice deosebite ale tinerilor din diferite forme de 
învățământ; extinderea acordării Premiilor AGIR în domenii 
mai diverse decât cele din prezent.

Vasile Anton Moraru a mai prezentat propunerea Primăriei 
Municipiului Buzău privind înfi ințarea unui consorțiu al mai 
multor universități, printre care Universitatea Dunărea de Jos din 
Galați, în vederea dezvoltării învățământului superior, inclusiv pe 
fi lieră tehnică, în Buzău.

După expunerile referitoare la activitatea sucursalelor 
Dolj și Buzău, reuniunea a continuat cu mai multe intervenții 
ale participanților din județe. Menționăm, în special, propune-
rile menite să dezvolte și să aprofundeze experiențele pozitive 
la scara tuturor organizațiilor profesionale ale AGIR. Astfel, 
vicepreședintele Sucursalei Galați, Elisabeta Vasilescu, a 
apreciat inițiativa de a se organiza asemenea întâlniri care per-
mit și desfășurarea unor utile schimburi de experiență. De ase-
menea, a relevat semnifi cațiile realizărilor Sucursalelor Dolj și 
Buzău generatoare de idei tehnice deosebite atât prin interme-
diul învățământului superior, cât și prin cel al entităților indus-
triale. Pornind tocmai de la asemenea exemple, s-a referit la 
necesitatea asigurării unor legături permanente cu instituții lo-
cale precum Camera de Comerț, Primăria, Consiliul Județean 
și cu exponenții multor întreprinderi reprezentative din muni-
cipiu și județ. Creșterea vizibilității activității AGIR la nivel 
local este o condiție obligatorie pentru atingerea obiectivelor 
stabilite la nivel administrativ teritorial și național.

În completare, președintele Sucursalei AGIR Galați, 
Anca Nicolau, s-a referit la colaborarea cu Universitatea 
Dunărea de Jos, Sucursala AGIR având sediul chiar în cadrul 
acestei prestigioase unități de învățământ superior. Accentul 

se va pune pe relevarea adevăratei imagini a profesiei de ingi-
ner, astfel încât să se contribuie direct și la creșterea numărului 
de studenți de la facultățile cu profi l tehnic.

În cuvântul său, Cătălin Daniel Constantinescu,
vicepreședinte pentru cercetare și diaspora al Sucursalei Buzău, 
a subliniat importanța inițierii unor acțiuni de colaborare, în 
mod special cu universitățile din Uniunea Europeană. În acest 
sens, a dat exemplu Universitatea din Marsilia, care manifestă 
cea mai mare deschidere pentru asemenea colaborări. Totodată, 
a relevat locul central pe 
care trebuie să-l ocupe în 
activitatea AGIR, la toa-
te nivelurile, legăturile 
cu învățământul primar, 
gimnazial, liceal, uni-
versitar și postuniversi-
tar în vederea orientării 
tinerilor spre activitățile 
industriale și de cercetare 
științifi că. De asemenea, 
a împărtășit ideea de a 
se atrage liceenii spre 
Asociație, în calitate de 
membri.

Corneliu Birtok 
Băneasa, vicepreședinte 
al Sucursalei Hunedoara, 
a menționat mai multe date și fapte din activitatea actuală 
care sunt menite să ridice la un nivel superior contribuțiile 
inginerilor la dezvoltarea economico-socială a județului și la 
scara întregii țări. Între exemplele prezentate au fost amintite 
workshop-urile, cursurile de formare și perfecționare a tine-
rilor pasionați de tehnică, astfel încât să crească permanent 
rândurile inginerilor din țara noastră cu o bună pregătire de 
specialitate, deschiși promovării noului în condițiile actualei 
etape a revoluției științifi co-tehnice.

O imagine cuprinzătoare a preocupărilor actuale și vi-
itoare, în spiritul celor examinate la reuniune, a conținut 
intervenția președintei Sucursalei Arad, Valentina Balaș. 

Pornind de la profi lul industrial al municipiului și județului, 
numeroase preocupări ale membrilor sucursalei s-au foca-
lizat pe promovarea progresului tehnic. În acest sens, s-au 
menționat rezultatele înregistrate în domeniul ingineriei tex-
tile, ca urmare a colaborării cu specialiștii de profi l din alte 
sucursale, mai ales cu cea din Iași. De asemenea, există pre-
ocupări pentru sporirea contribuției inginerilor din Arad la 
dezvoltarea industriei semiconductorilor. În acest scop, vor fi  
organizate schimburi de experiență cu specialiști în domeniu 
care au activat în Belgia, SUA și Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, în intervenție s-a reluat și aprofundat 
tema formării noilor generații de ingineri, atât prin partene-
riatele cu învățământul liceal, cât și cu cel tehnic superior. 
S-au menționat comunicările științifi ce studențești care au 
atras constant și liceeni din România și Serbia. Ei sunt, astfel, 
familiarizați și cu statutul de membru al AGIR. Sucursala are 
în vedere organizarea unui forum național al AGIR la Arad cu 
tema „Resursele Regiunii de Vest și valorifi carea lor“.

Au mai luat cuvântul Emilia Visileanu (Societatea 
Inginerilor Textiliști) și Marius Russu (Societatea Inginerilor 
Militari), care au exprimat totala lor disponibilitate de a co-
labora cu inginerii membri ai structurilor teritoriale ale 
Asociației și cu membrii organizațiilor componente ale AGIR 
în domeniile lor de specialitate, în vederea realizării progra-
melor de activitate pe acest an și pentru perioadele următoare.

În încheierea dezbaterilor, președintele AGIR, Mihai 
Mihăiță, a relevat că, din exprimarea punctelor de vedere, re-
zultă trei aspecte majore: ♦ luarea în considerare a contextului 
în care se desfășoară activitatea fi lialei și sucursalelor, context 
care ar putea fi  sintetizat prin constatarea că „timpul nu mai 
are răbdare“; ♦ s-a reconfi rmat că, în condițiile în care nu ai 
activitate, nu ai ce comunica; ♦ dacă nu comunici, nu exiști.

De asemenea, a fost scos în evidență adevărul potri-
vit căruia trebuie să acționăm în 
domeniul în care avem vocație, în 
care ne-am format, ceea ce ne per-
mite să fi m o prezență activă în so-
cietate, în agora. Tocmai de aceea, 
comunicarea trebuie să fi e exhaus-
tivă, să vizeze evoluțiile pe plan 
local, național, regional, european, 
mondial, cu implicațiile lor asupra 
propriei activități. Se impune să 
veghem la asigurarea veridicității 
informațiilor pe care le transmitem 
și asupra percepției lor corecte. Este 
interesant că, în cursul discuțiilor, 
s-au identifi cat și principalele ve-
hicule de comunicare, respectiv 
Asociația, în ansamblul ei, fi liala și 
sucursalele, care dispun de câte un 

site propriu care trebuie permanent actualizat, administrat 
în mod adecvat, astfel încât să funcționeze ireproșabil. În 
vederea realizării acestui obiectiv, în centrul comunicării 
trebuie să fi e, tot în permanență, valorifi carea virtuților di-
gitalizării. Bineînțeles, se cuvine să acordăm atenție tuturor 
detaliilor, de la anunțarea din timp a programelor de acti-
vitate la cuprinderea unei plaje largi de participanți până 
la asigurarea unui grad înalt de atractivitate, de accesibili-
tate a comunicărilor. Este de preferat să valorifi căm toate 
posibilitățile de a fi  prezenți în presa tipărită, la posturile de 
radio și televiziune, locale și centrale. 

(Continuare în pag. 6)

În loc de concluzii: spiritul 
de inițiativă, stimulat de 
motivație și competiție

Puncte de vedere sub 
semnul unității în diversitate
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Competența, valoare 
adăugată la vocație

În Editura Sympoesium din Iași a 
apărut recent volumul intitulat „Mi-am 
făcut ordine în gânduri“, al cărui autor 
este distinsul colaborator al publicației 
noastre Univers ingineresc, prof. univ. dr. 
ing. Valentin I. Popa, membru corespondent 
al Academiei de Științe Tehnice din România 
(ASTR). Autorul oferă spre meditație citi-
torilor o reprezentativă culegere de articole, 
eseuri, studii, pe teme de cel mai larg interes 
nu numai pentru colegii ingineri, ci și pentru 
alte importante segmente socio-profesionale 
din țara noastră. Este vădită în toate acestea 
experiența de peste 45 de ani de activitate 
a autorului în învățământul superior tehnic, 

precum și în exercitarea calităților specifi -
ce ale unei personalități profund implica-
te în viața Cetății. 
Cea mai mare parte 
a volumului este 
consacrată formă-
rii și perfecționării 
inginerilor în raport 
direct cu cerințele 
economico-sociale 
ale României în con-
textul transformărilor 
științifi co-tehnice în 
plan universal. Se 
simte în fi ecare frază 
determinarea celui 
care a contribuit și 
contribuie la împlini-

rea dezideratelor comunității noastre profesi-
onale, marcat de durerea că lucrurile nu evo-

luează totdeauna în sensul dezira-
bil, dar și de speranța că nu este 
totul pierdut, că mai sunt șanse 
reale de intrare în normalitate.

Autorul, care i-a avut ca 
mentori pe profesorul doctor do-
cent Emanuel Poppel și acade-
micianul Cristofor Simionescu, 
își exprimă recunoștința față de 
cei care i-au oferit „busola“ în 
viață, în profesie, în carieră și 
se consideră obligat, în virtutea 
propriei sale conștiințe, să le ur-
meze exemplul, să le continue 
opera, să slujească fără rezerve 
știința și cultura românească.

Specialist recunoscut în plan național 
și internațional, în domeniul chimiei in-
dustriale, cu precădere în sfera obținerii de 
produse performante în fabricarea celulo-
zei și hârtiei, profesorul Valentin Popa se 
pronunță, în volumul pe care-l recenzăm, nu 
numai asupra unor teme de strictă specialita-
te, ci abordează cu acribie aspecte esențiale 
ale sistemului de învățământ din țara noas-
tră, ale cercetării științifi ce și transferurilor 
tehnologice, astfel încât să se obțină un real 
reviriment pozitiv în întreaga societate ro-
mânească de astăzi.

Autorul ne invită, deopotrivă, la o că-
lătorie în trecut, asumându-și, în acest sens, 
și rolul de ghid, dar și la o incursiune în pre-
zent și viitor sub semnul rigorii academice 
și însușirii organice a valorilor umanității.

FOCUS  INGINERESCFOCUS  INGINERESC

„MI-AM FĂCUT ORDINE ÎN GÂNDURI“
   autor: Valentin I. Popa

Editura Sympoesium, Iași, 2022, 14,5×20,5 cm, broșată, ISBN 978-606-8821-11-5, 298 pag.

Semnal 
editorial

(Urmare din pag. 5)
O altă modalitate de afi rmare în spațiul 

public o constituie încheierea de parteneri-
ate, dezvoltarea și aprofundarea colaborării 
cu alte asociații profesionale, cu instituții lo-
cale și centrale, primării, camere de comerț, 
IMM-uri, instituții culturale etc. Prin parte-
neriatele cu primăriile, se creează premisele 
necesare unei mai bune implicări în viața 
Cetății, mai ales prin tratarea și rezolvarea 
unor probleme importante, cum sunt: orașul 
inteligent în care se pot propune soluții pen-
tru reducerea consumului de energie, orga-
nizarea efi cientă a transportului în comun, 
protecția mediului, precum și alte teme de 
cert interes pentru primării și, pe cale de 
consecință, pentru cetățeni. În parteneriate-
le cu IMM-urile și cu alte întreprinderi este 
de dorit să se identifi ce și să se valorifi ce, 
în mod deosebit, colaborarea cu compar-
timentele de cercetare-inovare, iar acolo 
unde există sau se pot crea astfel de com-
partimente, să se acționeze în vederea fruc-
tifi cării potențialului creativ al respectivelor 
entități economico-sociale. Desigur, în cen-
trul acestor preocupări trebuie să se situeze 
promovarea noilor tehnologii. 

Pentru  strângerea legăturilor dintre 
membri se pot organiza vizite colective la 
expoziții, muzee, excursii, participări la 
concerte, la alte manifestări cultu-
ral-artistice.

Pentru încurajarea iniți-
ativelor, a contribuțiilor directe la 
realizarea obiectivelor dezvoltării 
economice și sociale pe plan local 
și național se impune a se popula-
riza mai larg Premiile AGIR.

Un alt obiectiv, care privește, 
deopotrivă, prezentul și viitorul, 
poate fi  realizat prin încheierea de 
parteneriate cu liceele teoretice, 
tehnice și cu școlile profesiona-
le, cunoscând că aceste forme de 
învățământ reprezintă structura 
de rezistență a neamului. Să con-
tribuim la dezvoltarea activității 
practice și a laboratoarelor. În 

aceeași ordine de idei, se impune să acordăm 
premii la concursurile studențești și la olim-
piadele organizate de liceele teoretice, teh-
nice și școlile profesionale. Să ne implicăm 
în organizarea și desfășurarea lor.

Un alt obiectiv vizea-
ză promovarea publicațiilor 
Editurii AGIR. Avem sute de ti-
tluri în stoc. Lista lor se afl ă pe 
site-ul AGIR și a fost difuzată și 
prin newsletter. Au prețuri mo-
dice sau pot fi  donate; este încă 
un prilej pentru a deschide alte 
numeroase porți de colabora-
re. Trebuie să încurajăm mem-
brii AGIR să elaboreze lucrări 
științifi ce, manuale care să vină 
în sprijinul celor care vor să-și 
rezolve singuri anumite proble-
me și nu au acces la internet. 
Acțiunea este cu atât mai ne-
cesară cu cât ne confruntăm cu 
un defi cit de specialiști și cu un 
sector de servicii cu costuri foarte mari. 
Mă refer, între altele, la manualele pen-
tru instalatori, zugravi, electricieni etc. Să 
ne preocupăm pentru sprijinirea tuturor 
formelor de creativitate prin încurajarea 
și mediatizarea autorilor de asemenea lu-
crări, a inventatorilor și a inovatorilor. 

Constituirea de colective pentru consi-
liere tehnico-științifi că la nivel central, la fi -
lială și la sucursale reprezintă, de asemenea, 
un obiectiv de importanță majoră.

Trecerea în revistă a obiectivelor 
activității noastre mai include instituirea 
premiului Opera Omnia alături de titlul de 
Membru de onoare pentru personalități din 
AGIR  care se remarcă prin activitatea lor; 
sărbătorirea Zilei inginerului prin adunări 
festive și manifestări tehnico-științifi ce; 

înfi ințarea de cercuri în 
care membrii să se afi rme 
prin activitate muzicală, 
literară (proză, poezie, 
epigrame) după mode-
lul cluburilor de la nivel 
central. Foarte utile și 
atractive ar fi , de aseme-
nea, cercurile de șah cu 
participarea membrilor și 
copiilor lor.

În mod deosebit, 
se impune – în contex-
tul creșterii vizibilității 
AGIR – să acordăm 
toată atenția publicației 
Univers ingineresc, bi-
lunarul nostru de opi-

nie și informare care constituie oglinda 
activităților noastre. Este o publicație plină 
de informație, nu cuprinde articole de um-
plutură, ci numai probleme deosebite din 

sfera preocupărilor noas-
tre curente și de perspec-
tivă. Din păcate, o spu-
nem și de data aceasta, nu 
toate structurile noastre 
teritoriale contribuie la re-
alizarea acestei publicații. 
Totodată, ne propunem ca 
Univers ingineresc să fi e 
trimis la toate facultățile 
tehnice din țară, la une-
le licee, la Guvern, la 
Ambasade, la Parlament. 
În acest mod, vom crea 
condiții mai favorabile și 
pentru promovarea mode-
lelor, a operei înaintașilor, 
la mai buna cunoaștere a 
istoriei AGIR și la contra-

cararea antimodelelor.
Desigur, rămân mereu actuale preocu-

pările pentru atragerea de noi membri din 
rândul universitarilor, cadrelor didactice 
din licee, colectivelor institutelor de cerce-
tare, din industrie și din administrație. Un 
exemplu îl constituie primarul Municipiului 
Buzău, care sprijină substanțial Sucursala 
AGIR. Avem datoria să atragem fonduri prin 
donații și sponsorizări, să accesăm fonduri-
le prevăzute pentru ONG-uri de la primării, 
consilii județene și prefecturi. Este de dorit 
să se inițieze apariții de publicații proprii, 
așa cum au existat la Sucursala Constanța și 
la Sucursala Dolj.

Să continuăm și să dezvoltăm toate 
modalitățile de întărire a legăturilor între 
membri, inclusiv prin promovarea unor în-
tâlniri lunare cu tema „Sucursalele AGIR 
se prezintă“ pentru promovarea bunelor 
practici. 

Avem toate motivele să considerăm 
această dezbatere drept o concludentă ex-
presie a mândriei noastre, a tuturor, de a 
avea calitatea de membru al AGIR.

Dezbatere managerială pe tema creșterii 
vizibilității AGIR în spațiul public

Foto: Andreea Ploeșteanu
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Persoanele care doresc să participe la 
aceste evenimente sunt rugate să ia legătura cu 
conducerea fi lialei, sucursalelor, societăților sau 
cercurilor organizatoare. Datele de desfășurare 
a evenimentelor pot suferi modifi cări.

București
● Cercul Literar Ing (17 mai, Bd. Dacia 

nr. 26, ora 16.00). Răspunde: prof. dr. ing. Ni-
colae Vasile. Colaboratori: dr. ing. dipl. Ioan 
Ganea-Christu. Întâlnirea lunară a cercului 
Literar Ing al Inginerilor Scriitori din AGIR; 

● Cercul Inginerilor Epigramiști (10 
mai, Bd. Dacia nr. 26, ora 16.00). Răspunde: 
ing. dipl. Viorel Martin. Întâlnirea lunară a 
membrilor Cercului Epigrama.

Alba
● Întâlniri pe diverse teme tehnice ale 

membrilor sucursalei (mai, Sala de festivități 
a Colegiului Tehnic I. D. Lăzărescu Cugir). 
Responsabil: dr. ing. dipl. Alexandru Cătă-
lin Micaciu. Parteneri: membrii Sucursalei 
AGIR Alba. 

Arad
● Masă rotundă cu agenții economici 

din Arad (mai, Universitatea Aurel Vlaicu 
din Arad, Complex Universitar M, str. Elena 
Drăgoi nr. 2, Facultatea de Inginerie, et. III). 
Responsabil: Biroul sucursalei. Parteneri: toți 
membrii sucursalei; studenții din anii terminali 
ai Facultății de Inginerie. Descriere: intensifi -
carea relațiilor cu agenții economici din Arad.

Buzău
● Editura AGIR la Buzău (mai, Bibli-

oteca județeană Buzău). Responsabil: dr. 
ing. Lucica Stănculeanu, vicepreședinte al 
sucursalei. Partener: directorul Bibliotecii 
județene, Sorin Burlacu. Prezentare eveni-
ment: expoziție de carte.

Cluj
● Colectare lucrări științifi ce pentru 

revista Știință și Inginerie (mai, Cluj-Na-
poca). Responsabil: ș.l. dr. ing. Ioan Aurel 
Cherecheș.

Dolj
● Întâlnire cu… inginerii din mass-media 

(14 mai, Casa Universitarilor). Responsabil: 
Comitetul Sucursalei AGIR Dolj. Partener: 
presa locală. Descriere: identifi carea soluțiilor 
pentru creșterea vizibilității inginerilor;

● Elaborarea unui Portofoliu de 
competențe ale membrilor AGIR în vederea 
cooptării acestora în organisme de speciali-
tate sau echipe de specialiști și promovarea 
acestui Portofoliu la nivelul Craiovei și la 
nivel național. (31 mai, Sediul sucursalei). 
Responsabil: conducerea sucursalei;

● Premiere Proiecte cu profi l ingineresc 
elaborate de studenți și masteranzi pentru 
„Soluții originale și realizări cu aplicabilitate 
practică“ (mai, INCESA Platforma CISCO 
WEBEX). Responsabil: Comitetul AGIR 
Dolj. Parteneri: Facultatea de Inginerie elec-
trică, Organizația Studenților Politehniști 
Profi l Electric din Craiova. Descriere: se vor 
acorda Diplome din partea AGIR Dolj și un 
abonament la Univers ingineresc pe durata 
unui an ( iulie 2022 – iunie 2023);

● Locul și rolul ingineriei în educația 
STEAM (19 mai, Platforma AGIR Zoom Me-
eting (timp nelimitat)). Responsabili: Simona 
Ciulu, Doinița Bălășoiu, Gheorghe Manolea. 
Parteneri: Colegiul Ștefan Odobleja, Faculta-
tea de Inginerie Electrică, Facultatea de Auto-
matizări și Calculatoare, Facultatea de Meca-
nică. Descriere: activitatea urmărește captarea 
interesului elevilor din clasele terminale pentru 

continuarea pregătirii prin învățământul supe-
rior în domeniul științelor și ingineriei. Acti-
vitatea se va desfășura online. Este posibil ca 
data desfășurării activității să fi e reactualizată.

Galați
● Colocviile Constructorilor de Nave 

(CCN) (mai, Biblioteca V. A. Urechia 
Galați). Responsabil: Comitetul de orga-
nizare a CCN. Parteneri: Sucursala AGIR 
Galați, Biblioteca V. A. Urechia. Descriere: 
agenda colocviilor cuprinde întâlniri lunare 
și expuneri cu teme de profi l. Poate fi  acce-
sată pe site-ul www.anconav.ro;

● Conferința Națională de Acționări Elec-
trice (CNAE 2022) (mai, Timișoara). Respon-
sabili: Colectivul Departamentului de Automa-
tică și Inginerie Electrică (în special, nucleul 
de Inginerie electrică) din cadrul Facultății de 
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică 
și Electronică. Descriere: se dorește o întâlnire 
față-în-față a tuturor specialiștilor din domeniul 
acționărilor electrice;

● Concursul Profesional Studențesc 
„MASTERCAM CONTEXT“ (mai, 
Galați). Responsabili: Departamentul de 
Ingineria Fabricației, Facultatea de Ingi-
nerie – Universitatea Dunărea de Jos din 
Galați (UDJG), Comitetul de organizare a 
concursului. Parteneri: UDJG și societăți 
de profi l din mediul economic. Descriere: 
concursul se adresează studenților din anii 
III și IV ai facultăților tehnice;

● Concursul Profesional Tehnic Mi-
hai Honorius Teodorescu (mai, Facultatea 
de Inginerie, UDJG). Responsabil: Depar-
tamentul de Ingineria Fabricației, Facul-
tatea de Inginerie. Parteneri: Asociația 
Absolvenților Facultății de Mecanică, In-
spectoratul Școlar Județean Galați;

● Sesiunea Națională de Comunicări 
Științifi ce Studențești Anghel Saligny, Ediția a 
XIV-a (mai, Facultatea de Inginerie). Respon-
sabil: Facultatea de Inginerie. Partener: Liga 
Studenților din UDJG. Descriere: programul 
sesiunii include secțiuni dedicate studenților 
de la ciclul I licență, ciclul II master și ciclul 
III doctorat. La cele 13 ediții anterioare au 
participat studenți și cadre didactice îndru-
mătoare de la Universitatea Lucian Blaga din 
Sibiu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, 
Universitatea Ovidius din Constanța, Univer-
sitatea Maritimă din Constanța, Universitatea 
Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universi-
tatea din Oradea, Universitatea din Craiova, 
Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău.

Gorj
● SYMECH-2022 (20 – 21 mai, Târ-

gu Jiu). Responsabili: Ștefan Ghimiși, Alin 
Nioata. Partener: Universitatea Constantin 
Brâncuși din Târgu Jiu. Descriere: conferință 
științifi că cu participare internațională.

Hunedoara
● Simpozion Științifi c Studențesc aniver-

sar „HD-51-STUD“ – 50 de ani de învățământ 
superior hunedorean (mai, Facultatea de In-
ginerie Hunedoara sau online). Responsabil: 
conf. dr. ing. Ovidiu Tirian. Partener: Liga 
Studenților din Facultatea de Inginerie Hune-
doara. Descriere: pe lângă obiectivele specifi -
ce simpozionului, AGIR – Sucursala Hunedoa-
ra urmărește, prin suportul logistic și fi nanciar, 
atragerea de noi membri din rândul studenților 
masteranzi, în mod special, dar nu numai.

Iași
● EUROINVENT 2022 – Expoziția Eu-

ropeană a Creativității și Inovării (26 – 28 mai, 
Iași, Palatul Culturii – Spațiul expozițional, 
Complexul Muzeal Național Moldova). Res-

ponsabil: dr. ing. Andrei Victor Sandu, coor-
donator eveniment, membru al AGIR – Su-
cursala Iași. Parteneri: FIR, EDI, TUIASI, 
UAIC. Descriere: EUROINVENT promovea-
ză creativitatea internațională și românească în 
contextul european, prin afi șarea contribuțiilor 
școlilor consacrate din învățământul superior 
și cercetarea academică, precum și ale inven-
tatorilor individuali. La expoziție vor parti-
cipă cercetători și inventatori prin asociații, 
fundații sau instituții specializate în dezvolta-
re și creativitate. http://www.euroinvent.org. 
Sucursala AGIR Iași va fi  partener al eveni-
mentului pentru inovare și promovare media;

● Conferința Internațională a Inovării 
și Cercetării – ICIR EUROINVENT 2022 
(26 – 27 mai, Iași, Palatul Culturii – Spațiul 
expozițional, Complexul Muzeal Național 
Moldova). Responsabil: dr. ing. Petrică Vizu-
reanu, moderator eveniment, membru al AGIR 
– Sucursala Iași. Parteneri: FIR, TUIASI – 
ARHEOINVEST, CEGeoGTech – UniMAP, 
MyRIS, PCUT, UMT. Descriere: Conferința 
face parte din EUROINVENT 2022; este un 
eveniment complex ce reunește contribuțiile 
școlilor consacrate din învățământul superior, 
cercetarea academică și ale cercetătorilor și 
inventatorilor individuali. În cadrul conferinței, 
cercetători, ingineri și oameni de știință de vârf 
vor prezenta probleme reale de cercetare în do-
meniul științei și ingineriei materialelor. http://
www.euroinvent.org/conference. Sucursala 
AGIR Iași va fi  partener al evenimentului pen-
tru inovare și promovare media.

Mehedinți
● Perspective ale activității de turism 

în județul Mehedinți (12 mai, Centrul Uni-
versitar Drobeta-Turnu Severin – CUDTS, 
Str. Călugăreni nr.1, classroom.google/
Meet). Responsabil: Dumitru Bălă. Descri-
ere: dezbateri pe teme inginerești de interes 
pentru comunitatea locală.

Neamț
● Consilierea tinerilor privind cariera 

inginerească (mai, unitățile de învățământ 
din județul Neamț). Responsabili: Biroul Su-
cursalei AGIR Neamț, membrii AGIR. Par-
teneri: Universitatea Tehnică Gh. Asachi din 
Iași, Universitatea Ștefan cel Mare din Su-
ceava. Descriere: prezentarea oportunităților 
privind alegerea învățământului superior teh-
nic de către elevii claselor a XI-a și a XII-a 
din liceele tehnologice ale județului Neamț, 
în colaborare cu reprezentanții facultăților 
tehnice din zona Moldovei.

Prahova
● Dezbateri despre viitorul învă-

țământului ingineresc în industria petro-
lieră din România (mai, Universitatea 
Petrol – Gaze din Ploiești). Responsabil: 
Comitetul sucursalei. Parteneri: membrii 
Sucursalei AGIR Prahova, societăți/ com-
panii/ organizații cu domeniul de activitate 
în industria petrolieră, directorii de colegii, 
Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești. 
Descriere: discuții cu cadrele didactice, 
studenții și agenții economici din industria 
petrolieră. Masă rotundă despre rolul ingi-
nerului petrolist, interes și perspective;

● Organizarea, împreună cu Universi-
tatea Petrol – Gaze din Ploiești și licee din 
Prahova, a acțiunii Porțile deschise în vede-
rea promovării specializărilor inginerești din 
UPG în rândurile elevilor de clasa a XII-a și a 
XI-a (mai, Universitatea Petrol – Gaze). Res-
ponsabil: Comitetul sucursalei. Parteneri: 
Universitatea Petrol – Gaze și liceele din Pra-
hova. Descriere: pe lângă promovarea spe-
cializărilor inginerești din UPG în rândurile 

elevilor va avea loc o prezentare a facultăților 
din cadrul Universității Petrol – Gaze.

Suceava
● Coorganizator la Concursul internațio-

nal Studențesc Hard&Soft cu invitarea unui 
echipaj din CAST – China (mai, Universi-
tatea din Suceava). Responsabil: Comitetul 
sucursalei. Partener: CAST China;

● Coorganizator la Simpozionului 
internațional ELSTUD 2022, în colabora-
re cu Universitatea Tehnică a Moldovei și 
AGIR (mai, Universitatea din Suceava). 
Responsabil: Comitetul sucursalei. Parte-
neri: Universitatea Tehnică a Moldovei și 
AGIR;

● Organizarea, împreună cu Inspectora-
tul Școlar Județean Suceava, liceele din mu-
nicipiu și județ și Universitatea din Suceava 
a acțiunii Porți deschise pentru cunoașterea 
de către elevii din claselor a XI-a și a XII-a 
și cadrele didactice din licee a specializări-
lor inginerești din Universitate (mai, Uni-
versitatea din Suceava). Responsabili: prof. 
dr. ing. Eur Ing Radu Pentiuc, conf. dr. ing. 
Cezar Popa. Parteneri: Inspectoratul Școlar 
Județean Suceava, liceele din municipiu și 
județ și Universitatea din Suceava.

Societatea Inginerilor 
din Transporturi
▪ Sesiune de comunicări științifi ce 

studențești (mai, Facultatea de Transpor-
turi). Responsabil: președintele Societății 
Inginerilor din Transporturi (SIT). Parte-
neri: SIT și Facultatea de Transporturi. 
Descriere: studenții Facultății de Trans-
porturi, specializarea Ingineria transpor-
turilor și a trafi cului, vor prezenta lucrări 
științifi ce în domeniu, sub îndrumarea ca-
drelor didactice membre ale SIT.

Societatea Inginerilor Militari
● Conferința internațională a studenților 

„CERC 2022“ (11 – 13 mai, Academia Teh-
nică Militară Ferdinand l). Responsabil: prof. 
dr. ing. Doru Safta. Descriere: prezentarea de 
rapoarte de cercetare și de lucrări științifi ce;

● A VIII-a ediție a Conferinței Inter-
naționale SEA-CONF – 2022 (19 – 20 mai, 
Academia Navală Mircea cel Bătrân). Res-
ponsabil: prof. dr. ing. Gheorghe Samoiles-
cu. Evenimentul se organizează împreună 
cu ediția a II-a a Conferinței Internaționale 
SAILING TO THE FUTURE;

● Seminarul științifi c al studenților 
absolvenți (27 mai, Academia Navală Mir-
cea cel Bătrân). Responsabil: prof. dr. ing. 
Gheorghe Samoilescu. Descriere: popu-
larizarea experienței pozitive în domeniul 
învățământului naval și multiplicarea căilor 
de evitare a eșecurilor în carieră;

● Seminar științifi c „Cultura euro-
peană și cercetarea științifi că în perioada 
pandemică“ (mai, Universitatea Titu Maio-
rescu). Responsabil: prof. dr. ing. Dan Pos-
tolea. Evenimentul se va desfășura cu par-
ticiparea Academiei Oamenilor de Știință 
din România și Institutului European pen-
tru Cercetări Multidisciplinare.

Societatea Inginerilor Textiliști 
● Organizare sesiune de informare 

online asupra noilor posibilități de educație 
prin e-learning (mai, eveniment online). 
Responsabili: dr. ing. dipl. Răzvan Rădules-
cu, dr. ing. dipl. Emilia Visileanu, ing. dipl. 
Laura Chriac. Descriere: se vor prezenta 
diferite soluții de educație prin e-learning, 
cu exemplifi care platforma Moodle pentru 
formarea profesională în domeniul textil. La 
eveniment vor fi  invitați membri ai AGIR.

MANIFESTĂRI  ȘTIINȚIFICO-TEHNICEMANIFESTĂRI  ȘTIINȚIFICO-TEHNICE

Evenimente organizate de fi liala, sucursalele, 
societățile și cercurile AGIR, în luna mai
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ClusterPower a inaugurat ofi cial, 
la începutul lunii aprilie a.c., cel mai 
mare centru de date din România, în 
Mischii, județul Dolj, valoarea proiec-
tului fi ind estimată la aproximativ 40 de 
milioane de euro, potrivit unui comu-
nicat. Parcul tehnologic se întinde pe o 
suprafață de 25 000 mp și va include un 
centru de infrastructură de Inteligență 
Artifi cială one-stop-shop dezvoltat cu 
tehnologia liderului mondial Nvidia. 
Campusul dispune de o infrastructură 
de calcul performantă, necesară dez-
voltării de soluții digitale de ultimă 
generație, cu valoare adăugată ridicată. 
De infrastructura pusă la dispoziție de 
ClusterPower vor putea benefi cia toți 
agenții economici din regiunea Europei 
de Sud-Est, primul benefi ciar fi ind chiar 
economia României. 

„România va benefi cia de un instru-
ment necesar digitalizării naționale și va 
intra, astfel, în rândul țărilor care se pot 
baza pe o infrastructură digitală puterni-
că, capabilă să se racordeze la cerințele 
actuale, dar și viitoare, ale pieței globale. 

Mai mult decât atât, construcția data cen-
ter-ului ClusterPower va însemna, pentru 
noile generații de elevi și studenți români 
interesați de specializarea în domeniul IT, 
facilitarea accesului la cel mai puter-
nic calculator disponibil 
la momentul actual în Ro-
mânia, bazat pe tehnologia 
Nvidia DGX“, a afi rmat 
Cosmin Georgescu, CEO 
al ClusterPower. 

Centrul de date oferă 
siguranță privind protecția 
datelor bazându-se pe cele 
mai noi tehnologii disponi-
bile la ora actuală. 

Data center-ul oferă 
infrastructură de tip cloud 
ce funcționează în mod activ, pe echi-
pamente fi zic separate, arhitectură de 
comunicații de tip leaf-spine, tehnologie 
Application Centric Infrastructure (ACI) 
și servere Cisco UCS-X de generație 
nouă cu procesoare Intel și capacitate 
foarte mare de memorie care permit ru-
larea celor mai critice sarcini de lucru. 

ClusterPower este o companie ro-
mânească al cărei proiect îl reprezintă 
construirea primului centru de date hi-
perscalabil, de 200 MW, Tier III (certi-
fi cat de Uptime Institute) din regiunea 

Europei de Sud-Est, lângă Craiova. 
Centrul de date are o efi ciență energe-
tică ridicată (PUE 1.1), propria cen-
trală electrică de trigenerare și conec-
tarea la liniile de înaltă tensiune, ceea 
ce oferă un mare avantaj competitiv în 
ceea ce privește costurile, reziliența și 
redundanța. 

Universitatea Politehnica Timi-
șoara (UPT) și organizația artistică 
META Spațiu au creat un centru cultural 
reper pentru orașul de pe Bega, care ur-
mează să își deschidă porțile la 19 mai 
2022, în clădirea 1 MV (Bd. Mihai Viteazu 
nr. 1). „Este o premieră nu doar pentru 
Timișoara, ci și pentru România, fi ind 
prima inițiativă care va susține con-
stant colaborările dintre știință și artă 
la nivel universitar și va aduce împreu-
nă profesioniști din ambe-
le sfere“, se menționează 
într-un comunicat al UPT.

Rectorul UPT, conf. 
univ. dr. ing. Florin Drăgan, 
a afi rmat că, pentru universi-
tatea timișoreană, implicarea 
în proiecte culturale este pri-
oritară, mai ales avându-se 
în vedere că anul 2023 ar 
trebui să pună Timișoara pe 
harta artistică europeană: 
„Creativitatea și inovarea în 
educație și tehnologie ocu-
pă un loc central, abordarea 
multidisciplinară devine o 
obligație a oricărei instituții care dorește 
să producă educație la un nivel solid, mai 
ales în contextul Timișoara – Capitală 
Europeană a Culturii 2023. Am consi-
derat, pornind de la această premisă, că 
centrul MV sci-art are potențialul de a 
deveni un catalizator important, nu doar 

pentru sfera științifi că și cea culturală, ci 
pentru comunitatea universității și co-
munitatea timișoreană, în ansamblul ei“.

Directorul centrului MV sci-art, 
Mirela Stoeac-Vlăduți, inițiatoarea 
proiectului și persoana care a înfi ințat 
organizația META Spațiu, consideră 
că acest tip de colaborare și coagula-
re între comunitatea artistică și cea 
științifi că va reuși să dinamizeze, în 
special, producția artistică și inovarea 

transdisciplinară: „(…) Centrul cultu-
ral MV sci-art va articula un ansamblu 
de activități care să exploreze și să 
faciliteze colaborarea între arte vizu-
ale și științele aplicate, între studenți 
și formatori, între mediul artistic, cel 
universitar și spațiul public: expoziții, 

intervenții, cercetări, comunicări, ate-
liere și sesiuni de lucru“.

MV sci-art va aduce un plus ecosis-
temului cultural timișorean și după mo-
mentul Timișoara 2023, fi ind o inițiativă 
pe termen lung ce implică și parteneri 
internaționali, precum universitățile din 
Oslo și Trondheim (Norvegia), Universi-
tatea din Belgrad (Serbia) și Universita-
tea Tehnică din Kosice (Slovacia). 

Centrul este un proiect complex de 
co-adaptare, co-producție și cooperare, 
care înglobează o viziune unitară asupra 
specifi cului actual al orașului (tehnic și 
industrial) și asupra viitorului (industri-
al-creativ), produs de artiști vizuali, cer-
cetători științifi ci, studenți și specialiști 
din organizațiile partenere, bazat pe 
colaborarea dintre profesioniști din do-
menii aparent autonome, dar care, la un 
nivel imperceptibil, sunt interconectate. 
Scopul principal al acestuia este de a 
face vizibile procese și conexiuni ne-
cesare, evidente, dar greu accesibile la 
acest moment, nu doar punerea în scenă 
a unor produse culturale care combină 
cunoașterea științifi că și pe cea artisti-
că, ci și dezvăluirea proceselor care stau 
la baza acestei legături. Aceste forme de 
colaborare vor alcătui o platformă des-
chisă cercetării, învățării și experimen-
tului, în care cei implicați au posibilita-
tea de a participa activ la propunerile și 
laboratorul de proiecte.

● Societatea Națională a Sării a 
lansat aplicația mobilă Salina Praid 
App, care ghidează turiștii la 120 m 
în subteran. La Salina Praid, Sucursală a 
Societății Naționale a Sării Salrom SA, a fost lan-
sată o aplicație mobilă care facilitează accesul la 
informații pentru vizitatorii care aleg să petreacă 
timpul liber în acest spațiu. Potrivit unui comuni-
cat al Salrom, turiștii care își instalează aplicația 
Salina Praid App înainte de a vizita salina pot 
afl a toate informațiile de care au nevoie (acces, 
parcare, tarife, servicii), precum și informații cu 
privire la istoricul salinei, principalele atracții din 
interior, evenimentele ce au loc în salină, inclusiv 
informații cu privire la benefi ciile terapiei cu aero-
soli. Aplicația oferă informații despre obiectivele 
turistice și experiențele disponibile în împrejurimi, 
iar utilizatorii pot afl a în orice moment, cu ajutorul 
unei hărți interactive, ce este disponibil în proxi-
mitatea lor (unități de cazare, restaurante, servicii). 
O astfel de aplicație este disponibilă pentru toate 
cele cinci saline ale Societății Naționale a Sării SA 
cu destinație turistică – Salina Praid, Salina Târgu 
Ocna, Salina Slănic Prahova, Salina Cacica, Sali-
na Ocnele Mari.

● Dacia Spring, al doilea cel mai 
bine vândut automobil electric în 
Franța. Vânzările de automobile electrice noi pe 
piața din Franța le-au depășit, pentru prima dată 

în istorie, pe cele 
cu motoare pe 
benzină în primul 
trimestru, un 
punct de cotitură 
pentru vehiculele 
cu emisii reduse 
în contextul 

prețurilor ridicate la pompă și al subvențiilor 
guvernamentale pentru modelele electrifi cate. Pe 
ansamblu, înmatriculările de autoturisme noi pe 
piața din Franța au scăzut cu 17,3% în primele 
trei luni ale acestui an, comparativ cu perioada 
similară din 2021, luna martie fi ind a zecea lună 
consecutivă de scădere a înmatriculărilor. Cu 
toate acestea, vânzările de automobile complet 
electrice și hibride au reprezentat aproape 40% din 
totalul vânzărilor, față de 38,3% pentru modelele 
convenționale pe benzină, arată datele furnizate de 
Plateforme automobile (PFA). Cel mai bine vândut 
automobil electric în Franța în martie a fost Tesla 
Model 3, urmat de Dacia Spring de la Renault și 
Peugeot 208 de la Stellantis. 

● INS: Numărul de pasageri trans-
portați pe calea ferată a crescut 
cu 8,7% în 2021. Transportul feroviar a 
înregistrat anul trecut o creștere cu 8,7% în ceea 
ce privește numărul de pasageri transportați, 
comparativ cu 2020, și cu 15,6% în privința 
volumului de mărfuri, conform datelor Institutului 
Național de Statistică (INS). Parcursul pasagerilor 
în transportul feroviar s-a majorat cu 14,8%. De 
asemenea, anul trecut au fost transportate pe calea 
ferată 57,424 milioane tone mărfuri, din care 
81,8% în transportul național. Parcursul tarifar 
al mărfurilor a crescut cu 10,9%, transportul 
internațional înregistrând cea mai însemnată 
creștere dintre componente, respectiv cu 14,5%.
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