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Alegerea noului Birou al Filialei Timişoara a ASTR 

În ziua de 13.04.2018, la sediul Filialei Timişoara a ASTR a avut loc şedinţa
de alegeri a noului Birou de conducere al filialei, având următoarea Ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de activitate a filialei pe perioada 2013-2017;
2. Prezentarea Programului de activitate a filialei pe anul 2018;
3. Discuţii pe marginea materialelor prezentate la punctele 1 şi 2;
4. Alegerea noului Birou de conducere al Filialei Timişoara a ASTR;
5. Închiderea şedinţei.
La şedinţă au participat un număr de 12 membri titulari şi corespondenţi ai

filialei,  din numărul total  de 16 membrii,  reprezentând un raport  de participare de
75%.  În  aceste  condiţii,  Preşedintele  Filialei  Timişoara  a  ASTR,  D-l  Prof.  dr.ing.
Vladimir-Ioan Creţu a declarat şedinţa statutară. 

În deschiderea şedinţei, Preşedintele Filialei Timişoara a ASTR a prezentat
Raportul de activitate a filialei pe perioada 2013-2017 şi Programul de activitate a
filialei pe anul 2018. În continuare, membrii filialei au fost invitati să ia cuvântul. 

La discuţiile avute pe marginea rapoartelor prezentate, s-au ridicat următoarele
probleme:

 D-l Prof. emerit dr.ing. Toma Leonida Dragomir a ridicat problema vizibilităţii
ASTR, a manierei în care este ea percepută de către societatea româneasca ca
şi o entitate distinctă. Dubla afiliere a nu este o stare proprie normală a ASTR
şi această problemă ar trebui discutată şi în Adunarea generală a ASTR. O altă
problemă  ridicată  se  referă  la  activitatea  doctorală.  Numărul  de  teze  de
doctorat suţinute scade, deşi numărul de conducători a crescut prin procesul de
abilitare.  Pe de altă parte,  la nivel de universitate se constată o discrepanţă
mare între candidaţii acceptaţi la programul doctoral.

 D-na Prof. emerit dr.ing. Delia Perju admite faptul că nivelul doctoratului a
scăzut  şi  că trebuie întreprinse eforturi  susţinute pentru revigorarea  lui,  cel
puţin  în  unele  domenii.  Referitor  la  problema  vizibilităţii  ASTR,  dacă  nu
suntem  luaţi  în  considerare  şi  nu  suntem  consultaţi  în  probleme  specifice
competenţelor noastre, trebuie sa devenim noi proactivi, să intervenim în mod
direct acolo unde este necesar. O a doua problemă se referă la perspectiva de
membri ai  Filialei  Timişoara,  având în vedere faptul că numărul acestora a
scăzut îngrijorător în ultimii ani prin trecerea în eternitate şi că practic nu s-au
mai facut primiri în cadrul filialei noastre.

 D-l  Prof.emerit  dr.ing.  Vladimir-Ioan  Creţu  precizează  că  biroul  Filalei
Timişoara a acţionat în acest sens, trimiţând o scrisoare Prezidiului ASTR prin
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care atrage atenţia asupra situaţiei numerice a membrilor Filalei,  contactând
direct şi făcând propuneri,  în special  de cadre tinere,  conducerilor  Secţiilor
ASTR în care există astfel de probleme.

 Dl. Prof.emerit dr.ing. Ioan Naforniţă reiterează problema studiilor doctorale
remarcând  scăderea  alarmantă  a  interesului  pentru  doctorat  în  special  în
domeniile tehnice emergente din sfera ITC. Pe de altă parte calitatea slabă a
doctoranzilor  îşi  are  explicaţia  în  calitatea  învăţământului  la  nivel  liceal  şi
ulterior la nivel de învăţământ superior. Apreciază şi domnia-sa, că în ulima
vreme nimeni nu mai consultă ASTR.

 D-l prof.dr.ing. Ioan Vela: Numărul de doctori a crescut odată cu introducerea
baremurilor pentru învăţământ şi cercetare, ceea ce a impus creşterea cifrelor
peste  noapte.  Pentru  a  creşte  vizibilitatea  ASTR  trebuie  să  organizăm
simpozioane  cu  participare  internaţională  şi  desigur  să  încercăm  să  ne
integrăm cât mai eficient în lumea în care trăim. De asemenea consideră că
trebuie să asociem în acţiunile noastre drept partener principal, universitatea
de care aparţinem. Propune de asemenea sa se înfiinţeze la Reşiţa o asociaţie a
foştilor rectori, ca element de consultanţă pentru problemele de anvergură.

 D-l  Prof.  emerit  dr.ing.  Ioan  Carţiş  subliniază  importanţa  acţiunilor  care
cultivă legătura cu intreprinderile puternice din Timişoara şi din ţară, care cu
forţa şi potenţialul lor pot aduce un plus de valoare ASTR.

 D-l Prof.emerit  dr.ing.  Ioan Naforniţă  propune completarea Programului  de
activităţi cu Conferinţa ISETC 2018, organizată şi sub egida ASTR.

 D-l. Prof.emerit dr.ing Gheorghe Lucaci, subliniază importanţa şi diversitatea
problemelor  ridicate  şi  subliniază  necesitatea  prezentării  lor  în  manieră
sintetică la nivelul Adunării generale de la Bucureşti.

 D-l  Prof.asoc.dr.ing.  Doru  Romulus  Pascu  a  solicitat  întocmirea  şi
transmiterea  rapoartelor  individuale  de  activitate  a  membrilor  ASTR  la
termenele stabilite pentru aceste activităţi.
La încheierea discuţiilor, D-l Prof. dr.ing. Vladimir-Ioan Creţu  a supus

aprobării  adunării  materialele  prezentate  cu  completările  propuse  şi  descărcarea
vechiului Birou de conducere de atribuţii. 

Membrii  prezenţi  la  adunare  au  aprobat  prin  vot  unanim  materialele
prezentate. 

În  vederea  desfăşurării  alegerilor  pentru  noul  birou  al  filialei,  prevăzute  la
punctul 4 al Ordinii de zi, s-a propus şi s-a ales o Comisie de numărare a voturilor
formată din D-l Prof. dr.ing. Ioan Carţis şi D-l Prof. dr.ing. Toma Leonida Dragomir.
Comisia aleasă a prezentat modul de desfăşurare a alegerilor. 

Pentru alegerea noului Birou  de conducere al  Filialei  Timişoara,  D-na  Prof.
dr.ing. Delia Perju a făcut următoarele propuneri:  

 pentru funcţia de preşedinte: D-l Prof. dr.ing. Vladimir-Ioan Creţu;
 pentru funcţia de vicepreşedinte: D-l Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci;
 pentru  funcţia  de  secretar  ştiinţific  al  filialei:  D-l  Prof.  asoc.dr.ing. Doru

Romulus Pascu.
Pentru Comisia de num[rare a voturilor au fost propuşi D-l Prof. dr.ing. Toma
Leonida Dragormir şi D-l Prof. dr.ing. Ioan Cartiş, care au împărţit buletinele
de vor pentru funcţiile propuse.
După  completarea  buletinelor  de  vot  şi  transmiterea  acestora  membrilor

comisiei de votare, comisia a validat următoarele rezultate: 
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 pentru  funcţia  de  preşedinte  al  Filialei  ASTR  Timişoara:  Prof.  dr.ing.
Vladimir-Ioan  Creţu  –  12  voturi   pentru,  0   voturi  împotrivă  şi  0  voturi
abţineri;

 pentru funcţia de vicepreşedinte:  Prof. dr.ing.  Gheorghe Lucaci – 12 voturi
pentru, 0  voturi împotrivă şi 0 voturi abţineri;

 pentru funcţia de secretar ştiinţific: Prof.asoc.dr.ing. D.R. Pascu – 12 voturi
pentru, 0  voturi împotrivă şi 0 voturi abţineri.
În  concluzie,  Comisia  de  numărare  a  voturilor  a  anunţat  următoarea

componenţă a Biroului de conducere a Filialei Timişoara a ASTR:

 Preşedinte: Prof. dr.ing. Vladimir-Ioan Creţu, 

 Vicepreşedinte: Prof. dr.ing. Gheorghe Lucaci,

 Secretar ştiinţific: Prof. asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu.

Comisia a felicitat noul Birou ales al Filialei Timişoara a ASTR. Preşedintele
ales,  D-l  Prof.  dr.ing.  Vladimir-Ioan  Creţu  a  mulţumit  membrilor  filialei  pentru
activitatea  desfăşurată  şi  pentru  reconfirmarea   biroului  de  conducere  al  Filialei
Timişoara a ASTR.

În  final,  preşedintele  ales,  d-l  Prof.  dr.ing.  Vladimir-Ioan  Creţu  a  declarat
închise lucrările şedinţei.

      Secretar Ştiinţific,
 

    Prof.asoc.dr.ing. Doru Romulus Pascu

    Membru corespondent al ASTR

Timişoara, 13.04.2018
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