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     IMPORTANT! 

Cum donati cei 2% din impozitul pe 
venit. Formularul 230 are titlul: 
„CERERE PRIVIND DESTINATIA 
SUMEI REPREZENTAND PANA LA 
2% DIN IMPOZITUL ANUAL”. 
Formularul are doua parti: 
 A. Date de identificare ale 
contribuabilului. 
 B. Destinatia sumei reprezentand 
pana la 2% din impozitul anual pentru 
sponsorizarea unei entitati nonprofit, 
potrivit dispozitiilor art. 57 alin. (4) din 
legea nr. 571/2003. 
Rugam membri SIEAR ca in 
conformitate cu prevederile Codului 
Fiscal sa opteze  ca 2% din impozitul 
aferent anului 2006, conform formular 
230 sa fie directionat catre Societatea 
de Instalatii Electrice si Automatizari 
din Romania, cod fiscal 7274356, cont 
IBAN RO30BRDE441SV03899414410 
deschis la BRD-Sucursala Unirea. 
Precizam ca formularul 230, poate fi 
descarcat de pe site-ul: 
www.doilasuta.ro, rubrica „Noutati” –
„Descarca formularele de 

directionare”. 
Formularul completat, la care se 
anexeaza copi de pe fisele fiscale (din 
care rezulta impozitul la care se 
calculeaza 2%),  poate fi depus, direct 
la Administratia Financiara, sau poate 
fi trimis prin posta, recomandat, la 
Administratia Financiara pana la 
15.05.2007. 

 
1. ANUNTURI 

1. 15-16.05.2007 - SME-2007 Cluj-Napoca. 
Detalii la: www.instalatii.utcluj.ro si e-mail 
gheorghe.badea@insta.utcluj.ro
2. 29.05-2.06.2007 - Salonul International 
„ECOINVENT” 2007, destinat promovarii 
inventiilor privind protectia mediului care va 
avea loc in Sala Pasilor Pierduti-Universitatea 
„Al.I.Cuza” Iasi. 
Detalii la: www.inventica.tuiasi.ro; 
e-mail: inventica@inventica.org.ro  
3. 31.05.2007 - Conferinta „Finantarea 
investitiilor in energie” la hotel  Marriot. 
Detalii la: 
www.itsevents.ro, www.energyconference.ro, 
e-mail maria@itsevents.ro  
  4 .Cursuri intensive de specialitate 
            organizate de  SIEAR. 
4.1. 18-22 iunie 2007 - Curs de pregatire 

pentru „Verificatori de proiecte si 

experti tehnici in instalatii”. Cursurile 
sunt organizate de SIEAR in colaborare cu 
AIIR pentru urmatoarele domenii: 
- Instalatii sanitare (Is); 
- Instalatii gaze  petroliere si lichefiate (Ig);  
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- Instalatii de incalzire centrala (Ii); 
- Instalatii de ventilare si climatizare (Iv); 
- Instalatii electrice (Ie). 
Cursurile se desfasoara  pe parcursul a 5 zile a 
6 ore/zi. 
Cursantii primesc in functie de domeniul 
solicitat brosurile cu criteriile de performanta 
pentru instalatiile: Is, Ig, Ii, Iv respectiv Ie.  
In afara de acestea, toti cursantii primesc 
urmatoarele:  
- Regulament de verificare si expertizare 
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei 
lucrarilor si a constructiilor; 
- Brosura „Atestarea verificatorilor de proiecte 
si expertilor pentru instalatii”; 
- Extras din legislatia referitoare la verificatorii 
de proiecte si expertii tehnici. 
Director curs: conf. dr. ing. Nicolae Ivan  
tel.: 021-2524280/135; 0721/932632 
n_ivan@instal.utcb.ro

Alte informatii si inscrieri la  
Secretar curs:  teh. Cornelia Popovici 
tel.: 021-2524280/136; 0723/384534 
Inscrierile se fac in perioada 12 martie-19 mai 
2007. Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de 
o reducere a costului cursurilor de pana la 
20%.  
4.2. 25-29 iunie 2007 - Curs de pregatire 

„Aplicaţii ale informaticii in proiectarea 

instalaţiilor electrice şi de 

automatizare” Sunt prezentate programe 

actuale de proiectare a instalaţiilor electrice 

de automatizare ale diferitelor firme pentru 

circuite, tablouri de distribuţie, iluminat. 

Aplicaţii in instalaţii pentru construcţii.  

Director curs: Sl. drd. ing. Silviu 

Gheorghe; silviu@instal.utcb.ro  
tel.: 021-2524280; 0722/299055 

Alte informatii si inscrieri la  
Secretar curs: teh. Cornelia Popovici 
tel.: 021-2524280/136; 0723/384534  
Inscrierile se fac in perioada  12 martie-25 mai 
2007. 

Membrii SIEAR beneficiaza de o reducere a 
costului cursurilor de pana la 20%. 
4.3. 25-29.06.2007 - Curs de specializare 
„Automate Programabile”. Societatea de 
Instalaţii Electrice şi Automatizări din 
România (SIEAR) organizează cursul de 
specializare „AUTOMATE PROGRAMABI-
LE”, adresat specialiştilor care îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul instalaţiilor electrice şi 
automatizărilor. Cursurile sunt prezentate de 
specialişti de la Catedra de Electrotehnică a 
Facultăţii de Instalaţii si de la firmele  Moeller 
Electric şi PRATCO.   
Director curs: conf. univ. dr. ing. Daniel 
Popescu, 
tel. 021.252.42.80 / 134,  0723.850.068 
Perioada cursului: 25-29.06. 2007. 
Programa cursului poate fi consultată la 
adresa: www.siear.ro
Cursanţii primesc tipărit suportul de curs şi 
alte materiale informative.  
Pentru informaţii şi înscrieri, persoanele 
interesate se pot adresa la d-na Cornelia 
Popovici, la telefoanele: 252.42.80 int. 136, 
mobil 0723.384.534.   Înscrierile se fac până 
la data de 20.06.2007.  

Membrii SIEAR beneficiază de o reducere a 
costului cursurilor de până la 20%. 
4.4. 25-29 iunie 2007 – „Măsurarea şi 

controlul poluării atmosferei”  

Cursul cuprinde baze teoretice, aparate, 

echipamente specifice, şi laborator mobil de 

măsurări pe teren.  

Director curs: Prof. dr. ing. Sorin 

Caluianu; s_caluianu@k.ro tel.: 021- 
2524280; 0721/805044. Alte informatii si 
inscrieri la Secretar curs: teh. Cornelia 
Popovici tel.: 021- 2524280/136; 0723/384534 
Inscrierile se fac pana la data de 20.06.2007. 
Membrii AIIR si SIEAR beneficiaza de o 
reducere a costului cursurilor de pana la 20%. 
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5. In FORUM au fost accesate:  
- Aplicatie grafica pt proiectarea si 
dimensionarea retelelor (140 
vizitatori);  
- Ghid pentru masurarea consumurilor 
de energie electrica (200 vizitatori); 
- Lista de reglementari tehnice 
actualizata la data 1.10.2006 (172 
vizitatori).  
- Accesand: 
www.siear.ro/doc/ecodial.pdf gasiti, 
„Proiectarea cu aparatura Schneider 
Electric” (pusa pe site la 17.04.2007).

 
2. ACTIUNI 

883. 19.04.2007 - La Complexul Expozitional 
ROMEXPO-Expozitia internationala Construct 
Expo Antreprenor 2007, Salonul Electrice. 
Vizita la standuri din partea SIEAR, prof. dr. 
ing. Alexandru Stamatiu – Vicepresedinte. 
 
3. CUNOASTEREA ESTE PUTEREA 

Newsletter Genesys Distributie 
nr. 15/2007 

- Compania National Instruments va organiza 
pe data de 3 mai primul simpozion Tehnic 
National Instruments din Romania. Agenda 
Simpozionului Tehnic NI 2007 cuprinde 
sesiuni tehnice interactive si demonstratii ale 
celor mai inovative tehnologii pentru 
automatizari, linii de productie, testare si 
design. 
- GENESYS DISTRIBUTIE anunta 
disponibilitatea unor noi cursuri de instruire. 
CITRIX Presentation Server Basics si CITRIX 
Presentation Server Advanced Concepts se 
adreseaza atat utilizatorilor finali, cat si 
partenerilor implicati in implementarea de 
proiecte de infrastructura bazate pe platforma 
Citrix. 
 

4. DIN ALTE SURSE 
- Panasonic a finalizat recent, impreuna cu 
partenerul sau Siv'Tel, instalarea noii tabele 
electronice - Astrovision pe stadionul din 
incinta complexului sportiv Steaua. Acest 

proiect reprezinta una din actiunile intreprinse 
de Panasonic din dorinta de a se implica activ 
in parteneriatul incheiat cu F.C. Steaua in 
calitate de sponsor al echipei de fotbal. 
Panasonic produce sistemele Led Display 
Astrovision in Japonia, tabela montata pe 
Stadionul Steaua fiind comandata si produsa in 
2007 special pentru acest proiect. Suprafata 
totala a ecranului este de 64 de metri patrati, 
fiind compusa din 432 de panouri si este 
capabila sa redea peste 1 miliard de culori. 
Sistemul Astrovision poate reda imagini in 
direct transmise de carul de reportaj, imagini 
de pe diverse suporturi media (casete video, 
DVD, etc) si, de asemenea, imagini si aplicatii 
grafice transmise de un computer. 
- La Tokyo a fost inaugurat un megacomplex 
urban, dominat de cel mai inalt turn din oras, 
de 248 de metri. Complexul se va distinge si 
prin cel mai scump hotel din capitala nipona. 
- Armata americana se indreapta catre jocurile 
pe calculator pentru recrutarea noilor soldati 
dintre numerosii tineri care participa la batalii 
virtuale. Armata ar trebui sa cheltuiasca doua 
milioane de dolari in 2008 pentru a finanta un 
spatiu virtual pe site-ul Internet Global 
Gaming League (GGL), foarte popular printre 
impatimtii jocurilor informatice, a declarat 
Anders Ekman, vicepresedintele McCann 
World Group, care gestioneaza acest proiect al 
armatei. Pentru armata, acesta este un mijloc 
de a crea o legatura cu jucatorii, intalnindu-i pe 
teren, a explicat el. 
Folosind Internetul, armata americana vizeaza 
jucatorii cu varste cuprinse intre 17 si 24 de 
ani, o categorie de varsta de care se ocupa in 
vederea recrutarii. Acest spatiu virtual al 
armatei de pe GGL va fi lansat la inceputul lui 
iunie. Jocurile vor fi progresive, pe mai multe 
nivele, cei mai buni calificandu-se la un 
campionat al fortelor de elita. 

http://www.siear.ro/doc/ecodial.pdf
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- Toti producatorii de electricitate detinuti de 
stat, cu exceptia Hidroelectrica, vor vinde 
energia disponibila exclusiv pe bursa dupa 1 
ianuarie 2008, intrucat contractele de vanzare 
incheiate expira pana la finele acestui an. 
Contractele Hidroelectrica sunt incheiate 
inainte de 1 ianuarie 2007 si sunt valabile si 
dupa 2008. 
- Proiectul hidrocentralei Tarnita-Lapustesti se 
va dezvolta complementar cu reactoarele 3 si 4 
de la Cernavoda. Prin strategia energetica, 
daca se utilizeaza  in continuare rezervele de 
carbune,  se  dezvolta energii regenerabile si 
prin constructia reactoarelor nucleare 2, 3 si 4, 
Romania nu va mai avea nevoie sa importe 
nici gaz, nici pacura 
- EL-EUROTESTER. Acest tester (EURO-
TESTER) este prevazut cu trei LED-uri (P1, 
P2 si P3) si cu doua butoane de TEST (unul 
rosu si unul galben). Prin introducerea 
EUROTESTER-ului in priza se pot constata 
urmatoarele: daca priza functioneaza corect; 
daca nu exista nul; daca nu exista faza; daca  
nu exista pamantare; pamantarea si faza sunt 
inversate; pamantarea se intrerupe; priza are 
pamantare. Costul este de 34,30 lei si se poate 
procura de la VITACOM ELECTRONICS 
Bdul. Ghica Tei nr. 73. 
- Windows XP iese la pensie incepand din 
2008 (PC Forum). Microsoft a lasat sa se 
inteleaga ca Windows XP va continua sa se 
vanda in magazine pina la finalul lunii ianuarie 
2008, dupa care vanzarile se vor axa exclusiv 
pe Vista. Bill Gates a declarat in cadrul vizitei 
in Romania ca urmatorul sistem de operare 
dupa Vista va fi lansat la trei ani de la lansarea 
acestuia. 
- Microsoft a recunoscut prezenta unor 
probleme care pot permite atacatorilor sa 
forteze sistemul de securitate la activarea 
Windows Vista. 

- Ministerul Economiei si Finantelor (MEF) va 
relua procedurile de selectie a investitorilor 
pentru constructia reactoarelor 3 si 4 de la 
Cernavoda, a anuntat la sfarsitul saptamanii 
trecute ministrul de resort, Varujan Vosganian, 
transmite Mediafax. 
- Pana la sfarsitul acestei luni, Ministerul 
Transporturilor va demara un program de 
constructie a unor drumuri rapide. Noi am avut 
pana in prezent o abordare alb-negru in 
dezvoltarea infrastructurii de transport rutier. 
Reabilitam drumul national existent sau 
construim o autostrada. Exista solutii tehnice 
intermediare si din punctul de vedere al 
costurilor, si din punctul de vedere al 
beneficiilor, a declarat noul director general al 
Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri 
Nationale (CNADNR), Mihai Grecu. Pentru 
inceput, vor fi construite drumuri express pe 
patru tronsoane din reteaua existenta de 
drumuri nationale: Arad-Oradea, Turda-Sebes, 
Pitesti-Craiova si, respectiv, Petea-Satu Mare-
Baia Mare. Mihai Grecu a aratat ca printr-o 
investitie care poate fi construita cu o treime 
din fondurile necesare pentru o autostrada se 
pot obtine doua treimi din beneficiile unei 
autostrazi. Unul dintre exemplele date de 
oficialul CNADNR este ealizarea unei legaturi 
de 70 de kilometri in profil de drum expres 
intre Vestem si Fagaras, pana va fi finalizata 
Autostrada Pitesti - Sibiu. 
- In momentul de fata, Unirea Shopping 

Center 'se bate' cu alte patru centre 

comerciale. Dupa finalizarea lucrarilor de 

extindere a magazinului din centrul 

Capitalei, Unirea va fi insa cel mai mare 

centru comercial din Bucuresti. Proprietarii 

centrului comercial, familia Adamescu, vor 

investi 100 de milioane de euro in 

extinderea cu 80.000 de metri patrati a 

spatiului de inchiriat. 
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