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SINGRO-2014

Semicentenarul UTM a 
constituit un prilej semnifica-
tiv ca ediţia a XI-a a Simpozi-
onului Ştiinţific al Inginerilor 
Români de Pretutindeni – 
SINGRO-2014, cu genericul 
„Ingineria: prezent şi vii-
tor”, organizat de Asociaţia 
Generală a Inginerilor din Ro-
mânia (AGIR) şi Asociaţia In-
ginerilor din Moldova (AIM), 
să se desfăşoare la Chişinău. 

„Anul acesta simpozi-
onul are loc la Chişinău, 
capitala RM, pentru că ne 
leagă – peste timp şi peste 
vremuri – rădăcini şi tradiţii 
comune. Este un prilej să 
participam şi la jubileul de 
o jumătate de secol al UTM 
şi să exprimăm cele mai cal-
de sentimente frăţeşti de 
apreciere a activităţii prodi-
gioase pusă în slujba nobilei 
cauze de formare a speci-
aliştilor cu înaltă pregătire 
profesională”, a declarat în 
deschiderea simpozionului 
preşedintele AGIR, prof.as., 
dr.ing. EurIng DHC Mihai 
Mihăiţă.

AGIR şi AIM şi-au propus 
să dea expresie bunelor lor 
relaţii într-un context mai 
larg, prin relevarea valori-
lor comune ale inginerilor 
români de pretutindeni. În 
context, prof. Mihai Mihăi-
ţă a menţionat:

„SINGRO s-a impus în 
lumea ştiinţifică prin abor-
darea sistematică a proble-
melor în scopul identificării 
unei căi către un nou model 
economic, durabil, pe care 
să-l urmăm. De-a lungul a 
50 de ani de fiinţare a UTM 
inginerii de pe ambele ma-
luri ale Prutului, în pofida 
numeroaselor dificultăţi 
provocate de condiţii po-
trivnice, n-au încetat să se 
preocupe cum să colabo-
reze, iar când a fost posibil, 
să comunice, să se viziteze 
reciproc, să-şi împărtăşeas-
că experienţele, să realizeze 
proiecte comune, să contri-
buie la îmbogăţirea culturii 
şi practicii tehnice. 

Comunitatea de limbă, 
istorie, civilizaţie şi cultură 
face din relaţiile dintre Ro-
mânia şi RM o stare de fapt 
şi de spirit unică la nivel 
european, din care rezultă 
o comuniune specială. S-a 
demonstrat că, dincolo de 
influenţa unor factori nefa-
vorabili,  există un numitor 
comun: dorinţa fierbinte, 

potenţată de ştiinţă, de 
marile achiziţii ale cunoaş-
terii, de a ne aduce fiecare 
contribuţii tot mai însem-
nate la progresul profesiei 
inginereşti, mereu înnoită şi 
deschisă la nevoile omului, 
măsură a tuturor lucrurilor.

Simpozionul se remarcă 
printr-o participare nume-
roasă, prin calitatea partici-
panţilor, a conferenţiarilor 
şi prin rezultate practice 
sperate. A sosit timpul ca 
ingineria noastră să renas-
că într-o lume nouă, să se 
redescopere în cercetare, 
în proiecte de viitor. Să păs-
trăm aprinsă flacăra speran-
ţelor!”

Un mesaj semnificativ a 
fost transmis şi de ministrul 
delegat pentru Românii de 
Pretutindeni, Bogdan Sta-
noevici:

„Tehnologia este un lim-
baj universal, o forma esen-
ţială prin care un popor se 
exprimă în planul creaţiei 
intelectuale şi contribuie la 
bogăţia materială a umani-
tăţii. De aceea, iniţiativa de 
a-i aduce laolaltă pe ingine-
rii români de pretutindeni 
capătă importanţa conşti-
entizării şi recunoaşterii 
unor valori incontestabile. 
Tehnologia se referă la toa-
te acele lucruri care sunt 
făcute să susţină viaţa, să fa-
ciliteze legăturile dintre oa-
meni, să strângă popoarele 
şi să lege naţiunile unele de 
altele. Tehnologia este cea 
care îi permite unui popor 
să-şi povestească istoria – 
la fel ca şi cuvintele limbii 
noastre, ştim azi despre la-
tinitatea noastră privind Co-
lumna lui Traian de la Roma, 
piciorul Podului construit 
de Apolodor din Damasc 
peste Dunăre sau giganticul 
mausoleu Tropaeum Traiani 
din Dobrogea.

Noi, românii, avem o 
lungă tradiţie a învăţămân-
tului tehnic – în 1813, acum 
peste 200 de ani, la Iaşi, 
Gheorghe Asachi punea 
bazele primei scoli de ingi-
neri din Ţările Române. În 
această tradiţie s-au format 
mari ingineri care au gândit 
şi implementat soluţii care 
au devenit o parte a patri-
moniului tehnic universal.

În 1879, francezul Gus-
tave Eiffel venea din Franţa 
la Vălenii de Munte să dis-
cute cu românul Gheorghe 
Pănculescu despre tehno-
logia urmată de acesta din 
urmă la construcţia căii fe-
rate Bucureşti-Predeal. Eiffel 
avea să recunoască contri-
buţia lui Pănculescu în una 
dintre cele mai importante 
lucrări ale sale şi să o adopte 
în construcţia turnului din 

Paris, care îi poartă numele.
Poeţii au legat cele două 

maluri ale Prutului prin po-
duri de flori. Inginerilor le 
revine misiunea să le apro-
pie, prin poduri de fier şi 
beton armat, peste care să 
treacă trenuri şi camioane 
cu mărfuri şi materii prime 
pentru fabrici şi pieţe, prin 
gazoducte care să aducă în 
casele oamenilor căldura, 
prin reţele electrice care 
să aducă lumina şi energia. 
Tehnologia trebuie să lege 
acum RM de România, tre-
buie să lege RM de UE – iar 
aici vine rândul inginerilor 
să-şi aducă contribuţia.”

Cele şase prezentări din 
sesiunea plenară au abor-
dat teme generale, de inte-
res pentru toţi participan-
ţii. Seria a fost deschisă de 
acad. Ion Bostan, rectorul 
UTM, cu lucrarea „Cerceta-
rea ştiinţifică: de la idee la 
produse industriale în exem-
ple (Transmisii precesionale, 
sisteme de conversie a SRE, 
microsatelitul „Republica 
Moldova”)” – o sugestivă 
trecere în revistă a princi-
palelor preocupări ştiinţifi-
co-tehnice din Moldova şi 
perspectivele de aplicare a 
acestora în practica ingine-
rească.

Detaliind o importantă 
direcţie de cercetare, prof. 
univ. Ion Tighineanu a 
vorbit despre dezvoltarea 
nanotehnologiilor în RM. 
Prof. em. dr. ing. Valeriu V. 
Jinescu a conferenţiat des-
pre energonică – principii, 
legi şi aplicaţii cu grad mare 
de aplicabilitate, iar prof. dr. 
ing. DHC Florin Tănăsescu 
despre problemele actuale 
ale energeticii. Prof.univ.em. 
dr.ing. DHC Ioan Curtu, de 
la Universitatea Transilvania 
din Braşov, a abordat o altă 
temă de mare actualitate în 
domeniul învăţământului: 
calitatea în procesul educa-
ţional. În încheiere, dr.ing. 
Ion Madan, absolvent al 
UTM stabilit în Germania, a 
vorbit despre tainele ingine-
riei germane din perspectiva 
unui basarabean. 

Lucrările pe secţiuni au 
fost moderate de prof.univ., 
dr.hab. Petru Stoicev, prof.
univ., dr.ing. Gheorghe Ma-
nolea şi prof.univ., dr.hab. 
Mircea Andriuţă. 

În program au fost în-
scrise 45 de lucrări. Varie-
tatea temelor abordate a 
permis realizarea unui fruc-
tuos schimb de experienţă 
între specialişti din diferite 
domenii şi a demonstrat, 
încă odată, marea varietate 
a problemelor inginereşti. 

Au fost expuse rezultate 
originale ale unor cercetări 

specifice şi realizări ingine-
reşti deosebite: „Obţinerea 
unui nanocompozit poliure-
tanic cu proprietăţi speciale 
ignifuge, antiuzură şi anti-
alunecare pentru podele în 
instituţii publice” (drd.ing. 
Marin Laurentiu, Marin 
Catalina Daniela, ICECHIM 
Bucureşti, prof. Pavel Topa-
lă, prof. Vitalie Besciu, drd. 
Alexandru Ojegov, RM); 
„Monitorizarea activităţilor 
de combatere a căderilor de 
grindină în zone transfron-
taliere: rezultate obţinute în 
proiectul MIS ETC 166” (prof. 
Gheorghe Manolea, Uni-
versitatea din Craiova, dr. 
ing. Laurenţiu Alboteanu, 
dr.ing. Constantin Sulea); 
„Spectroscopia Mossbauer: 
metoda de studiu a suprafe-
ţei” (dr.ing. Ion Bibicu – In-
stitutul Naţional de Fizica 
Materialelor, Măgurele); „As-
pecte privind infrastructura 
pentru navigaţie în Româ-
nia” (prof. Romeo Ciortan, 
Universitatea Ovidius, Con-
stanţa); „Sisteme hidraulice 
de recuperare a energiei uti-
lizate pentru creşterea efici-
enţei energetice a maşinilor 
şi echipamentelor” (dr.ing. 
Corneliu Cristescu, dr.ing. 
Cătălin Dumitrescu, dr.ing. 
Radu Radoi, dr.ing. Liliana 
Dumitrescu); „Metodologia 
pentru îmbunătăţirea calită-
ţii apei potabile” (prof. Ro-
dion Popa, Federaţia Rusă), 
„Soluţii moderne de poduri 
aplicate în România în ulti-
mele două decenii” (dr.ing. 
Victor Popa); „Convertoare-
le statice de putere utilizate 
în conversia energiei – efi-
ciente energetic sau utile în 
procesul de conversie” (dr.
ing. Ion Potârniche, drd. 
Mina Gheamalinga, ing. 
Cornelia Popescu – ICPE 
ACTEL); „Îmbunătăţirea tere-
nului de fundare cu coloane 
de piatră spartă compactată 
– tehnologia Geopier” (ing. 
Eugeniu Vasilache, ing. 
Petre Uta), „Senzori pentru 
textile inteligente” (drd. Vlad 
Dragoş Diaconescu, dr. Li-
liana Vornicu-Albu, dr.ing. 
Rodica Diaconescu, drd. 
Isabela Racea, prof.dr.ing. 
Aurelia Grigoriu); „Tehnicile 
analitice nedistructive pentru 
caracterizarea şi autentifica-
rea unor monede medievale 
din argint de pe teritoriul RM 
(sec. XIV-XVII)” (drd. Codrin 
Lăcătuşu, prof. dr.ing. Au-
relia Grigoriu, dr.ing. Nico-
leta Vornicu, dr.ing. Maria 
Geba, dr.ing. Rodica Diaco-
nescu).

Lucrările prezentate 
vor fi publicate în Buletinul 
AGIR – cotat CNCSIS categ. 
B+, precum şi în revistele de 
specialitate ale UTM.

Cu prilejul vârstei semi-
centenare a UTM, în semn 
de înaltă apreciere a meri-
telor deosebite faţă de stat, 
pentru muncă îndelungată 
şi prodigioasă în domeniile 
respective de activitate şi 
înaltă măiestrie profesiona-
lă, conducerea RM  a decorat 
cu distincţii de stat mai mulţi 
profesori utm-işti:

„Ordinul de Onoare”:
Aurel Marinciuc, conf. univ.; 
Valentin Amariei, prorector ; 
Nicolae Petrică, general de 
brigadă în rezervă.

Ordinul „Gloria Muncii”:
Andrei Cojuhari, prof. univ.;
Tudor Ambros, prof. univ.;
Valeriu Dulgheru, şef catedră;
Nicolae Mogoreanu, şef de-
partament.

Medalia „Meritul Civic”:
Petru Stoicev, şef catedră;
Serghei Andronic, decan;
Ion Balmuş, decan;
Svetlana Gârlea, contabil-şef.

Titlul onorific „Om Emerit”:
Ion Valuţă, prof. univ.;
Petru Todos, prim-prorector.

Distincţii de stat pentru 
UTM-işti

Pe 14 noiembrie 2014, 
alături de alte cinci persona-
lităţi notorii ale ţării noastre, 
membri ai AŞM, acad. Ion Bostan, rectorul UTM, a devenit 
membru de onoare al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte 
(Academia Scientiarum et Artium Europaea – ASAE).

Savanţii noştri au fost acceptaţi în rândul academicienilor 
europeni la propunerea acad. Gheorghe Duca, preşedintele 
AŞM, până atunci singurul membru al ASAE, originar din RM.

Candidaţii la prestigiosul titlu s-au remarcat prin excelen-
ţă ştiinţifică şi dedicaţie, promovarea valorilor şi standardelor 
europene, consolidarea rolului determinant al ştiinţei şi artei 
în ţară şi în spaţiul european.

ASAE este cel mai înalt for ştiinţific european, fondat la 
Salzburg, Austria, în 1990, şi reprezintă expresia unităţii spi-
rituale a Europei, ştiinţei interdisciplinare şi artei la nivel eu-
ropean. Forul numără 1500 de personalităţi în 7 secţii: Ştiinţe 
umaniste; Medicină; Artă; Ştiinţe naturale; Ştiinţe sociale, eco-
nomice şi juridice; Ştiinţe tehnice şi ale dezvoltării; Religiile 
lumii. Instituţia are 12 protectori, 50 de senatori, iar în corpul 
academic – 29 laureaţi ai Premiului Nobel.

Ceremonia de înmânare a însemnelor de membru de 
onoare al ASAE pentru savanţii din RM va avea loc în martie 
2015, la sediul ASAE din Salzburg, Austria.

Acad. Ion Bostan – 
membru al Academiei 
Europene de Ştiinţe şi Arte


