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PROGRAM DE ACTIVITATE
2015

1. ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ I DE RELA IIȘ Ț  
1.1.  Aprobarea i urmărirea îndeplinirii planurilor de activitate ale comisiilor de lucruș
                                          Răspunde: Biroul filialei
                                          Termen: permanent 
1.2.  Preocuparea  pentru  primirea  de  noi  membri  în  ASTR,  în  special  la  sec iileț

Ingineria Transporturilor, respectiv Construc ii i Urbanismț ș
Răspunde: Biroul filialei

                                         Termen: permanent 
1.3.  Organizarea lunară a edin elor Biroului filialei i bianuală a edin elor plenareș ț ș ș ț

ale filialei
Răspunde: Biroul filialei

                                          Termen: permanent
1.4.  Actualizarea periodică a site-ului Filialei ASTR Timi oaraș

Răspund: Comisia de redac ie a paginii WEB ț
   Biroul filialei

1.5.  Ini ierea demersurilor pentru repartizarea unui nou sediu al filialei în noua clădireț
a Bibliotecii UPT.

Răspunde: Pre edinte filialăș
                                          Termen: decembrie 2015

1.6.  Demararea  unor  programe  de  colaborare  cu  Academia  Română,  Filiala
Timi oara, cu Academia Oamenilor de tiin ă, Filiala Timi oara.ș Ș ț ș

Răspunde: Biroul filialei
                                          Termen: permanent

                            
2. ACTIVITATE TEHNICO- TIIN IFICĂ Ș Ț

2.1. Participarea la licita ii ale temelor din Planul Na ional de Cercetare-Dezvoltare    ț ț
       -Inovare (PNCDI 2)

Răspunde: Biroul filialei 
                                      Termen: permanent

2.2. Încheierea de contracte de cercetare-dezvoltare i contracte de sponsorizare ș
      cu unită i economice ț

Răspunde: Biroul filialei 
Termen: permanent

2.3. Organizarea de întâlniri cu personalul ingineresc din unită i economice pentru a face ț
                   cunoscută activitatea acestor unită i (ALCATEL, CONTINENTAL, TRW, BOSCH,ț

mailto:astrt@mec.upt.ro


                   HELA, AEM-LUXTEN, etc.)
Răspunde: I. Boldea i Biroul filialei ș
Termen: permanent

2.4. Ini ierea unor programe de colaborare cu asocia ii profesionale din ară, de tip clusterț ț ț
Răspunde: T.L. Dragomir i Biroul filialei ș
Termen: permanent

3. MANIFESTĂRI TIIN IFICEȘ Ț
3.1. Organizarea ciclului de conferin e „Progres tehnic” (Anexa 1)ț

Răspunde: Biroul filialei i ș Comisia de organizare a ciclului
de conferin e ț „Progres tehnic”
Termen: permanent

3.2. Implicarea  filialei  în organizarea Conferin ei  Interna ionale  ț ț „SUDURA 2015” sub
egida ASR

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  
tiin ifice (D. Dehelean, D.R. Pascu)Ș ț

Termen: aprilie 2015 
3.3. Organizarea Conferin ei Interna ionale SACI 2015 sub egida IEEE i ASTRț ț ș

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  
tiin ifice (V.I. Cre u)Ș ț ț

Termen: mai 2015
3.4. Organizarea în colaborare cu Universitatea Politehnica Timi oara a Conferin ei         ș ț

 „Zilele Academice Timi ene” pe tema infrastructurilor pentru transporturiș
Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  

tiin ifice (Gh. Lucaci)Ș ț
Termen: mai 2015

3.5. Organizarea  în  colaborare  cu  ISIM  Timi oara  a  Conferin ei  Interna ionaleș ț ț
„Integritatea Structurală a construc iilor sudate”ț

Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  
tiin ifice  (D.R. Pascu i V. Safta)ș ț ș

                                                            Termen: iunie 2015
3.6. Implicarea filialei în  organizarea la Timi oara a Celui de-al 3-lea Congres Sud Estș

European sub egida IIW  i ASR ș
Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  
tiin ifice  (D. Dehelean)                                                    ș ț

                                                Termen: iunie 2015
3.7. Implicarea  filialei  Timi oara  în  ș organizarea  Conferin ei  Interna ionale  ț ț „Tinerii  iș

cercetarea multidisciplinară – 2015” sub egida ACM-V
Răspunde: Comisia de organizare a manifestărilor  
tiin ifice  (D.R. Pascu)                                                       ș ț

                                                Termen: nov. 2015

      4. ACTIVITATE EDITORIALĂ I PUBLICISTICĂ Ș
4.1. Editarea semestrială a revistei INFO ASTR Timi oara ș

Răspunde: Comisia de redac ie a ț
Revistei INFO ASTR Timi oaraș
Termen: semestrial



      4.2. Publicarea de căr i i lucrări tiin ifice în reviste de prestigiu din ară i din străinătateț ș ș ț ț ș
            Răspunde: Biroul filialei

Termen: permanent

5. OMAGIEREA I COMEMORAREA UNOR PERSONALITĂ I Ș Ț
    5.1. Sărbătorirea membrilor filialei la împlinirea  vârstei de 7o ani sau mai mult

Răspunde: Biroul filialei 
                                      Termen: permanent
    5.2. Comemorarea unor personalită i importante din domeniul tiin ei i tehniciiț ș ț ș

     române ti ș
Răspunde: Biroul filialei 

Termen: permanent 

     6. ACTIVITATE ECONOMICĂ I DE PATRIMONIUȘ
    6.1. Intensificarea preocupărilor pentru crearea de venituri proprii (contracte,
           sponsorizări, dona ii)ț

Răspunde: Biroul filialei 
Termen: permanent

          6.2. Gospodărirea fondurilor ob inute din subven ii de la stat, servicii, venituriț ț
                proprii conform prevederilor legale în vigoare 

Răspunde: Biroul filialei 
Termen: permanent

          6.3. Folosirea spa iului de lucru aferent filialei conform contractului de comodat încheiat ț
     cu Universitatea Politehnica din Timi oaraș

Răspunde: Biroul filialei 
Termen: permanent

         
Pre edinte Filială ASTR Timi oara, ș ș    Secretar tiin ific,Ș ț

Prof.dr.ing. Vladimir Ioan Cre u ț         Prof.asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu
      Membru titular al ASTR                                            Membru corespondent al ASTR

Timi oara, 12.01.2015ș



Anexa 1. Ciclul de conferin e „PROGRES TEHNIC” 2015ț

Nr. crt.    Titlul conferin eiț Numele conferen iaruluiț

1
Generatoare eoliene de mare 
putere cu i fără magne i ș ț
permanen iț

Prof.dr.ing. Ion Boldea
Februarie 2015

Anexa 2. Programul de desfă urare a edin elor Filialei Timi oara a ASTR în anul 2015ș Ș ț ș

1. edin ă plenară în 20.01.2015, ora 12, la sediul filialei  Ș ț
2. edin ă plenară în 23.06.2015, ora 12, la sediul filialeiȘ ț
3. edin ă plenară în 24.11.2015, ora 12, la sediul filialei Ș ț


	

