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 1. ACTIUNI MAI IMPORTANTE DESFASURATE IN ANUL 2006 
 
Actiunile desfasurate in aceasta perioada au fost aratate in Buletinele SIEAR  

nr. 176-204, la rubrica ACTIUNI. In continuare sunt prezentate cele mai 
importante 
-Propuneri pentru prevederea in planul de reglementari tehnice pe anul 2006 al MTCT 
a revizuirii Normativelor I7 si I20 (B.177/01,2006) 
-Intalniri SIEAR-AIIR pentru: organizarea cursurilor de VP si ET; participarea 
SIEAR la reglementarile tehnice din domeniul instalatiilor electrice si de 
automatizare; autorizarea electricienilor din constructii 
-Participarea la avizarea Agrementelot Tehnice din domeniul instalatiilor electrice si 
de automatizare in cadrul Grupei specializate nr.5, “Produse, procedee si echipamente 
pentru instalatii aferente constructiilor” a CTPC.  
-10.03 si 6.09.2006. Sedinte ale Consiliului Director SIEAR. Prima destinata pregatirii 
Adunarii Generale iar a doua destinata pregatirii celei de a 41-a Conferinte de la 
Sinaia si incheierii anului 2006 
-10.03.2006. Adunarea Generala a membrilor SIEAR, care a avut la Ordinea de zi: 
Raportul Consiliului Director pentru activitatea desfasurata in anul 2005, Programul 
de activitate pe anul 2006, Executia BVC pe anul 2005, Aprobarea hotararilor 
Consiliului Director din 25.11.2005 si 10.03.2006, Raportul Comisiei de Cenzori, BVC 
pe anul 2006, Aprobarea, Raportului presedintelui, a Bilantului Contabil si a 
Raportului Comisiei de cenzori asupra activitatii desfasurate in anul 2005.  
-13.03, 3si 17.04, 22.05,12.06, 3si 19.07.2006. Discutii privind elaboraraea unui „Ghid 
pentru masurarea cosumurilor de energie electrica la cladiri in vederea stabilirii 
masurilor de crestere a performantelor energetice”.  
- 13,17 si 20.03, 3 si 17.04.2006. Discutii referitor la pregatirea proiectantilor de 
instalatii electrice si automatizari.  
- A fost certificata competenta profesionala a societatilor: ACSA Proiect SRL Suceava 
(proiectare), SC CONSEL GRUP SA (montaj), SC Logimaetics SRL-Timisoara si SC 
PRO ARH Timisoara. A fost amanata certificarea la societatea SC TECS-PRO 
Timisoara.  
-Participarea la sedintele Consiliul Director al CNR-CME si SRAC si la Adunarile 
Generale ale CNR-CME, SRAC si ARTS 
-16.03.2006. Proiectul: Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-
dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala 
pentru Cercetare Stiintifica la Academia de Studii Economice din Bucuresti. Workshop 
de Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru sistemul national CDI” Panel 5 
„Dezvoltare Durabila” organizat pe GRUP A, B si C. Intereseaza SIEAR: GRUP A-
Cresterea eficientei energetice, Surse regenerabile de energie, Energetica localitatilor 
urbane si rurale, Utilizarea rationala a resurselor energetice; GRUP B-Reabilitarea 
energetica a cladirilor rezidentiale (si publice), Cladiri de locuit inteligente pentru 



confortul si siguranta utilizatorilor; GRUP C-Educatia si Formarea Profesionala pe 
tot Parcursul Vietii.  
 -23.03.2006. Simpozion SIEAR in cadrul EXPO-SECURITY organizat in colaborare 
cu ARTS la ROMEXPO (B.181/03,2006 si a.789) 
-24.03.2006. Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii-ARACO a organizat 
la sala Titulescu din Complexul expozitional ROMEXPO aniversarea a 15 ani de 
activitate ca Patronat reprezentativ al constructorilor din Romania. Cu acest prilej a 
fost decernat si Trofeul Calitatii ARACO-Editia a XII-a. Detalii in Buletin ARACO 
nr.8-9/2006.  
-6-7.04.2006. A 15-a editie a Conferintei “Instalatii pentru constructii si confort 
ambiental” organizata de AIIR Filala Timisoara, UPT-Facultatea de Constructii, 
Consiliul local Timisoara, Danube ASHRAE Chapter, REHVA, SIEAR (a.796) 
-4.05.2006. Intalnire MTCT, MEC si MM referitor la armonizarea observatiilor facute 
la NP 099 (fost ID 17). 
 -11-12.05.2006. A XXV-a Conferinta „Stiinta Moderna si Energia „SME- 2006” 
organizata de AIIR-Filiala Transilvania in colaborare cu UT Cluj-Napoca Facultatea 
de Instalatii  
-11-13.05.2006. Guard Expo, organizat de CCIAT(Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Timisoara) in colaborare cu ARTS la Ccentrul Regional de Afaceri 
Timisoara-CRAFT  
-1-7.05.2005. EESTEL International a organizat acţiunea „Home, Smart Home” sub 
forma unor expuneri – parte teoretică – şi a unor expoziţii astfel încât expunerile au 
fost exemplificate cu realizări în acest domeniu la stand. EESTEL International este o 
organizaţie apolitică, nonguvernamentală şi non-profit care se adresează şi antrenează 
prin activităţile sale studenţii de la facultatile cu profil electric din Europa. Organizaţia 
a fost fondată la Delft-Olanda în anul 1986. In prezent este activă în 20 de ţări. Din 
anul 2002 este activă şi în România. EESTEL îşi propune să realizeze o legătură între 
învăţământ şi industrie. Activităţile se desfăşoară sub formă de workshop, exchange, 
program de practică, diverse conferinţe şi concursuri. 
- 25.05.2006. Participarea la Simpozion UTI GROUP Ltd.-Tyco. La Regina Maria 
Hall-Hilton Hotel, Bucharest. „Design a seif & Secure World-a Symposium for 
Arhitects, Consultants and Engineers”.  
-25.05.2006. Emergency day convention-A multibrand seminar 
Sala de Conferinte City Bank Bucuresti, organizata de Power Systems ROM, 
SOCOMEC SICON UPS  
-2.06.2006. Intalnire SIEAR-ARTS –ARTECNO, pentru colaborarea la Manualul 
Inginerului de Instalatii-vol. Instalatii electrice 
-2.06.2006. Discutii SIEAR -DK EVENTS referitoare la International Electric & 
Automation Show, din 5-8.09.2006 de la Palatul Parlamentului 
-22-23.06.2006. Intalnire Clubul Proiectantilor Schneider Romania la Moeciu. S-au 
discutat tehnologii noi de proiectare, calitatea energiei si BMS 
-5.07.2006. Intalnire privind stadiul „Manualul electricianului”  
-10.07.2006. Sarbatorirea Centenarului Comisiei Electrotehnice Internationale (CEI), 
in organizarea ASRO (Asociatia de Standardizare din Romania),Comitetul 
Electrotehnic Roman (CER) si Camera de Comert si Industrie a Municipiului 
Bucuresti (CCIB) in sala Alexandru Ioan Cuza a CCIB. Un secol de activitate 



inchinata standardizarii electrotehnice si a rolului acesteia in promovarea 
schimburilor internationale de valori. 
-10.07.2006. Discutii privind colaborarea intre SIEAR si CER. 
-Intalniri la MTCT ale Comisiei pentru atestarea verificatorilor de proiecte si 
expertilor tehnici la cerinta Ie si C-securitate la foc. 
-.28.07.2006. S-a incheiat un protocol de colaborare intre SIEAR si DK-EXPO- 
organizator al Expozitiei Internationale specializate de echipamente electrice si 
automatizari-International Electric &Automation Show(IEAS) pentru o perioada de 
doi ani 
-8.08.2006. Intalnire in vederea stabilirii oportunitatii si posibilitatii realizarii unui 
Laborator de masurari  
-9.08.2006. Discutii privind participarea SIEAR si ARTS la expozitia dedicata 
produselor antifurt/paza/protectie, organizata de Directia Generala de Politie a 
Municipiului Bucuresti si Asociatia IDEE 
-22.08.2006. Discutii referitoare la incercari de laborator si punerea in functiune a 
lucrarilor de instalatii electrice si automatizari la ISCMB 
-5-8.09.2006. Participarea SIEAR la IEAS( B.196/09,2006) 
- 13-17.09.2006. Expozitie si Conferinte CAMEX la PRISMA Bucuresti. Printre 
conferinte : Programul national de reabilitare termica a cladirilor de locuit 
multietajate. camex@abplus.ro  
 -14-15.09.2006. Simpozionul stiintific al Inginerilor romani de pretutindeni, SINGRO, 
editia a VII-a, organizat de AGIR.: 
office@agir.ro sau cristina.puican@agir.ro  
- 18-22.09.2006. Perioada de depunere a aplicatiilor pentru granturi la Consiliul 
National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior CNCSIS pentru 2007. 
Detalii la: www.cncsis.ro/granturi_2007.php . 
 -27-29.09.2006. Conferinta CFS 2006 jubiliara (A X-a) a SRAC organizata la Sinaia 
cu participare internationala Detalii la srac@srac.ro  
-2.10.2006. Conferinta „Robotica si Realitatea virtuala” sustinuta de prof.dr.ing. 
Grigore Burdea de la Rutgers University – USA. Conferinta a avut loc la Catedra 
Electrotehnica a Facultatii de Instalatii-UTCB S-au prezentat: prototipuri realizate in 
Laboratorul Interfata Om-Masina de la rutgers University, USA; informare asupra 
Colocviului Realitatea Virtuala ce a avut loc la New York in anul 2006; despre 
Colocviul de Realitate Virtuala de la Venetia din anul 2007. Cu aceasta ocazie a fost 
donat Bibliotecii SIEAR CD-ul cu lucrarile de la „The International Workshop on 
Virtual Rehabilitation”, New York, August 29-30, 2006 
- 12-13.10.2006. Primul Simpozion IEEI-06 , Simpozion International de Istorie a 
Electrotehnicii si educatie Inginereasca, Iasi-Facultatea de Electrotehnica. Detalii la : 
epe@ee.tuiasi.ro  
- 12-14.10.2006. A IV-a Conferinta Internationala de Inginerie Electrica si Energetica-
EPE 2006, organizata de Universitatea Gh. Asachi din Iasi, Facultatea de 
Electrotehnica, Asociatia SETIS, Biroul Roman de Metrologie Legala, Academia de 
stiinte Tehnice din Romania si IEEE-Sectia Romania. Informatii suplimentare la 
www.epe2006.ee.tuiasi.ro  
-19-21.10.2006. A 41-a Conferinta Nationala de Instalatii. A 41-a Conferinta de 
Instalatii Electrice si Automatizari.Detalii in Buletinul SIEAR nr. 2002. 
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-27.10.2006. In Buletinul SIEAR nr.203 Actiunea 853 se arata ca termenul pentru 
elaborarea Manualului electricianului este 15.04.2007. 
-30.11.2006. A avut loc Simpozionul SIEAR realizat in colaborare cu Catedra de 
Electrotehnica a UTCB in cadrul Conferintei anuale a Facultatii de Instalatii-UTCB 
 

 2. PROBLEME DE ACTUALITATE 
 

1. Stiintific 
1.1. Cercetare 

Ca urmare a temei propuse pentru studii si cercetari supuse discutiei in Buletinul 
SIEAR nr.185/2006 la poz.3.1, in Buletinul SIEAR nr.191/2006 s-au concretizat unele 
propuneri care in prezent au ajuns in stadiul dat in continuare 
 

 Teme de studiu si cercetare 
-Automte pentru instalatii solare 
-Minicentrala eoliana 
-BMS intr-o vila 
-BMS in cladiri 
-BMS in grupuri de cladiri 
-Utilizarea automatelor programabile in instalatii 
-Controlere de camp dedicate instalatiilor 
-Aplicatii in automatizari a controlerelor 
-Instalatii de securitate pentru cladiri (detectare fum, flacara, miscare, gaze, control 
acces, efractie, supraveghere video,etc.) 
-Actuatoare (elemente de comanda, executie) comandate de la distanta. 
-Sisteme de apartament pentru economisirea energiei 
-Filtre pentru reducerea regimului deformant la apartamente, scari de bloc etc. 
-Echipament pentru echilibrarea incarcarii fazelor 
- Echipament cu comutatie statica pentru imbunatatirea factorului de putere 
-Masurarea la distanta a consumurilor de energie electrica 
-Masurarea la distanta a consumurilor de energie termica 
- Actionarea si comanda robotilor pentru constructii 
- Economia de energie intr-un bloc de locuinte in conditii de confort  
- Economia de energie intr-o vila. 
-Supravegherea locuintelor si alarmare prin telefon mobil. 
- Supravegherea functionarii la distanta a instalatiilor din cladiri si comenzi prin 
Internet. 
-Gestiunea tehnica a cladirilor. 
-Sisteme wireless in locuinte. 
-Evaluarea asigurării condiţiilor de confort termic si electric în clădiri sociale şi 
locuinţe. 
-Cercetări privind evaluarea câmpurilor electrice şi magnetice ce apar în construcţii 
civile. 
- Aplicaţii ale mediului de programare grafică – LabVIEW în simularea mijloacelor de 
măsurare 
- Instrumente virtuale pentru stocarea şi analiza datelor 



- Aplicaţii LabVIEW pentru automatizările din clădiri 
- Reprezentarea în timp real a fazorilor unui sistem trifazat 
- Instrumente virtuale pentru măsurarea diferitilor parametri din instalatii (de exemplu 
radiaţii solare, etc.) 
 Asteptam si alte propuneri. 
Temele pot constitui baza de plecare pentru: cercurile stiintifice studentesti de la 
facultatile de instalatii si inginerie electrica; proiecte de diploma; lucrari de dizertatie; 
articole pentru diversele manifestari tehnico-stiintifice; publicarea rezultatelor in 
revistele „Electricianul” si „Masurari si automatizari"; cercetari aplicative pentru 
intreprinderi cu profil electric; cercetari in cadrul diferitelor programe de cercetare si 
granturi. 
 
-De avut in vedere proiectul: Elaborarea strategiei nationale in domeniul cercetarii-
dezvoltarii-inovarii (CDI) pentru perioada 2007-2013, lansat de Autoritatea Nationala 
pentru Cercetare Stiintifica la Academia de Studii Economice din Bucuresti la 
16.03.2006 sub forma unui Workshop de Negociere „Stabilirea prioritatilor pentru 
sistemul national CDI” Panel 5 „Dezvoltare Durabila” organizat pe GRUP A, B si C. 
Intereseaza SIEAR: GRUP A-Cresterea eficientei energetice, Surse regenerabile de 
energie, Energetica localitatilor urbane si rurale, Utilizarea rationala a resurselor 
energetice; GRUP B-Reabilitarea energetica a cladirilor rezidentiale (si publice), Cladiri 
de locuit inteligente pentru confortul si siguranta utilizatorilor; GRUP C-Educatia si 
Formarea Profesionala pe tot Parcursul Vietii.  
- Este de semnalat ca la 28.02.2007 a fost aprobat in Sedinta de Guvern „Planul 
national de dezvoltare din domeniul Cercetarii si Dezvoltarii”, parte a Strategiei 
Nationale. Cercetatorii din domeniile ce presupun un nivel inalt al creativitatii si/sau 
experienta si abilitate de conducere vor putea fi remunerati cu pana la 4.300 de euro 
lunar; de asemenea, activitatile ce presupun cunoasterea aprofundata a metodelor de 
analiza si sinteza precum si abilitati de utilizare a acestora, vor fi platite cu 2.900 de 
euro lunar. In cazul persoanelor cu studii medii, salariile vor fi de circa 1.000 de euro  
lunar. 
 

 1.2. Reglementari tehnice 
-27.02.2007. Prin discutiile de la CTS 11 al MTCT s-a aratat pozitia SIEAR fata de 
situatia Reglementarilor tehnice aferente domeniului de instaatii electrice si 
automatizari. In site-ul SIEAR sunt publicate: Lista cu reglementarile tehnice, Lista cu 
domeniile care intereseaza domeniul de instalatii electrice si automatizatri cu 
propunerile SIEAR si Necesitatea elaborarii unui “ Ghid pentru masurarea 
consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a 
performantelor energetice. Membrii SIEAR nu au putut fi consultati termenul de 
prezentare fiind scurt. Prin publicarea pe site a acesor mateiale au posibilitatea sa faca 
observatii si propuneri toti memebrii SIEAR. De acestea vom tine seama in momentul 
in care se vor face noi discutii.

 
 

 
 1.3. Instruire 



-In anul 2007 avem in vedere pregatirea urmatoarelor cursuri: 
1. Automate programabile (in colaborare cu Moeller Electric si cu PRATCO); 
2. Curs pentru proiectantii de instalatii electrice si automatizari (in colaborare cu 
Moeller Electric,Schneider Romania si PROELECTRIC) 
3. Curs pentru Verificatori proiecte si Experti Tehnici (in colaborare cu AIIR); 
4. Curs pentru Masurarea si Controlul Poluarii (in colaborare cu INM) 
-Pentru pregatirea in domeniul calitatii prin accesarea site-ului SIEAR www.siear.ro si 
click pe banner-ul „SRAC-lider pe piata nationala de certificare”, intrati in site-ul 
SRAC. Cu click pe butonul instruire gasiti toate cursurile organizate de SRAC in anul 
2007, oferte de instruire, regului de participare, alte cursuri, formulare de inscriere. 
Oferta este valabila atat pentru persoane cat si pentru grupuri de persoane. Instruirea 
in cazul cand sunt grupuri de persoane poate fi facuta chiar la sediul celor interesati. 
-Cu toate ca s-au anuntat din timp datele pentru organizarea celor patru cursuri in 
perioda lunilor Ianuarie-Februarie 2007, in functie de solicitarile avute a fost orgnizat 
in perioada 22-26.01.2007 numai cursul pentru Verificatori proiecte si Experti Tehnici 
(in colaborare cu AIIR). 
-S-au programat : pentru peroiada 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 si in perioada 5-29 iunie 2007, Curs de pregatire Aplicaţii 
ale informaticii in proiectarea instalaţiilor electrice şi de automatizare. Tau 
fost anuntate in Buletinul SIEAR 215 si urmeaza sa fie anuntate si prin 
revistele Electricianul si Masurari si Automatizari. 
-Avem in vedere o organizare mai buna pentru viitor a instruirii in cadrul SIEAR 
- Certificarea Competentei Profesionale a persoanelor. In acest sens se lucreaza la 
elaborarea unui Manual al electricianului, care va constitui suportul de curs pentru 
autorizararea electricienilor. In plus el va avea un rol deosebit in ridicarea calificarii 
electricienilor. Sunt pregatite discutii care probabil vor duce la realizarea unor cursuri 
de autorizare electricieni recunoscute de ANRE 
--Avem in vedere o organizare mai buna pentru viitor a instruirii in cadrul SIEAR 
 

 2. Proiectare 
 Ca urmare a deficientelor consatatate in elaborarea proiectelor de instalatii electrice si 
automatizari au fost initiate discutii referitoare la pregatirea proiectantilor in 13,17 si 
20.03, 3 si 17.04.2006 concluziile au fost de necesitatea organizarii unor cursuri 
intensive . 
 Pentru a discuta si hotara unele rezolvari la a 41-a Conferinta de instalatii electrice si 
automatizari au fost prezentate doua referate pe aceasta tema: “ Cerinte noi in fata 
proiectantilor de instalatii electrice si de automatizari” - ing. Cornel Chioreanu-Dir.C&I 
ELCA IMPEX, vicepresedinte SIEAR si “ Situatia activitatii verificatorilor de proiecte si 
expertilor tehnici in instalatii electrice “Ie” in anul 2006” - ing. Marius Smilovici-ISPE, 
presedinte Filiala SIEAR VP si ET.  
 Trebuie remarcata preocuparea pentru reglementarile tehnice, propunerile facute inca 
din luna ianuarie pentru revizuirea normativelor I7 si I20, armonizarea observatiilor la 
NP099 (ID17), participarea la Clubul proiectantilor organizata de firma Schneider 
Electric, organizarea unui curs pentru verificatorii de proiecte si expertii tehnici precum 
si participarea in Comisiile tehnice de atestare a verificatorilor de proiecte Ie si la cea 
pentru cerinta C (ale MTCT). 

http://www.siear.ro/


 Ca urmare a discutiilor avute referitor la pregatirea proiectantilor SIEAR a propus a se 
interveni prin organizarea unor cursuri de pregatire a proiectantilor de instalatii 
electrice si automatizari. In acest sens sl.drd.ing Silviu Gheorghe si dir.ing. Cornel 
Chioreanu- C&I ELCA IMPEX, vicepresedinte SIEAR au elaborat o programa care a 
fost supusa discutiei . Ideia este ca aceasta programa sa stea la baza suportului de curs 
pe care dorim sa-l organizam cu proiectantii membrii SIEAR. In acest sens trebuie vazut 
si articolul “ Curs de perfectionare a proiectantilor de instalatii electrice si 
automatizari” de sl.drd.ing. Silviu Gheorghe publicat in volumul cu lucrarile celei de a 
41-a Conferinte de instalatii electrice si automatizari (p.182-184). 
 La Conferinta au participat si firme care au prezentat programe utilizate in proiectare 
(Moeller Electric, Schneider Romania, Proelectric, Obobettermann,etc.) 
 Pentru a veni in sprijinul proiectantilor in Buletinul SIEAR nr.192 a fost data Lista cu 
Standardele din domeniul instalatiilor electrice pentru constructii, standarde ce revin 
Comitetului Tehnic International TC 64/CEI respectiv Comitetului Tehnic European 
TC 64/CENELEC. Corespondentul in cadrul ASRO este Comitetul Tehnic CT 136. 
 Au fost programate urmatoarele cursuri intensive cu scopul realizarii unei pregatiri 
corespunzatoare a proiectantilor ce lucreaza in domeniul nostru de activitate: curs 
pentru “Verificatorii de proiecte si expertii tehnici” (22-26.01.2007); curs “Aplicatii ale 
informaticii in proiectarea instalatiilor electrice si de automatizari” (28.01-2.02.2007); 
curs de “Automate programabile”(5-9.02.2007); curs de “Masurarea si controlul 
poluarii atmosferei”(12-16.02.2007). S-a organizat cursul pentru “Verificatorii de 
proiecte si expertii tehnici” (22-26.01.2007). Desi au fost anuntate in timp util nu s-a 
reusit formarea unor grupe de cel putin 10 membri pentru a putea fi organizate a 
celorlalte trei cursuri. 
 La 26.02.2007a fost inaintat la Directia Tehnica a MTCT propuneri in legatura cu 
actualizarea Reglementarilor tehnice din domeniu instalatiilor electrice si al 
automatizarilor. Acestea sunt date in Buletinul SIEAR nr.213, Actiunea 863.La 
27.02.2007 a avut loc la MTCT, Sedinta CTS-11 privind Reglementarile Tehnice in 
Instalatii. Din partea SIEAR a participat Prof.dr.ing. Niculae Mira, Vicepresedinte 
SIEAR-Prorector UTCB. Lista cu reglementarile tehnice, Lista cu domeniile care 
intereseaza domeniul de instalatii electrice si automatizatri cu propunerile SIEAR si 
Necesitatea elaborarii unui “ Ghid pentru masurarea consumurilor de energie 
electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor 
energetice” sunt publicate pe site-ul SIEAR.
 

 3. Tehnologie, Management, Calitate. 
 3.1. Sistemul de Management al Calitatii. 

-SIEAR sustine in continuare Certificarea Sistemului de Management al Calitatii 
(SMC) conform ISO 9001-2000 al firmelor de instalatii electrice si automatizari. Este 
de evidentiat preocuparea SIEAR pentru aceasta certificare pentru care a investit mult. 
Suntem convinsi ca daca s-ar face o statistica pe specialitati a firmelor care au 
certificat SMC, firmele cu profil electric ar fi pe primul loc. Si aceasta s-ar datora si 
SIEAR 
-SIEAR a certificat Sistemul de Management al Calitatii conform ISO 9001:2000 de 
catre SRAC membru al IQNet. Aceasta in principal pentru ca SIEAR sa aibe si o 
certificare a activitatii sale, printre care si a activitatii de Certificarea Competentei 



Profesionale a Agentilor Economici. . Pentru a mentine SMC, SIEAR s-a preocupat 
de specializarea unor persoane in domeniul auditului pentru calitate. Astfel au obtinut 
titlul de Auditor Calitate ca urmare a absolvirii cursului”Sisteme de Management al 
Calitatii” conform ISO9001:2000 organizate de SRAC, mai multi membri SIEAR 
(Prof.dr.ing.Sorin Caluianu, Sl.dr.ing. Elena Sanda, Sl.drd.ing. Eugen Badea, 
Sl.drd.ing. Nicoleta Tanase, Stud. Eugenu Dragoescu). Deoarece nu s-a facut la data 
programata Auditul de supraveghere al SMC al SIEAR si s-a amanat din diverse 
motive, la inceputul acestui an SRAC ne-a anuntat ca am pierdut certificarea SMC.  

 
 3.2. Certificarea Competentei Profesionale a Agentilor Economici 
-Certificarea Competentei Profesionale a Agentilor Economici-CCPAE. In aceasta 
activitate SIEAR s-a implicat in mod serios, fiind una dintre primele organizatii din 
Romania care s-a ocupat de acest aspect, aspect care contribuie la ridicarea calitatii 
lucrarilor executate de agentii economici. Garantia competentei unei firme de a 
executa lucrari este logic sa fie certificata de o organizatie profesionala de specialitate 
neutra din punct de vedere economic, cum este SIEAR pentru domeniul instalatiilor 
electrice si de automatizari. Tinand seama de realizarile existente in cadrul UE, SIEAR 
a relizat un sistem de Certificarea Competentei Profesionale a Agentilor Economici 
agreat de membrii SIEAR si in general de lumea electricienilor. Pentru a da mai mare 
greutate CCPAE, SIEAR a certificat Sistemul de Management al Calitatii conform 
ISO 9001:2000 de catre SRAC membru al IQNet. In SMC-SIEAR a fost certificat 
printre altele si modul de realizare de catre SIEAR a CCPAE In prezent : 
 1. Exista in faza de proiect ” Hotarare de guvern privind certificarea calificarii 
profesionale a intreprinderilor din constructii” prezentata in articolul “Calificarea 
profesionala a intreprinderilor de constructii” de ing. Ioan Burtea-vicepresedinte al 
Patronatului Societatilor de Constructii in Revista Constructiilor nr.18/2006 p.92-95. 
2. Referitor la Certificarea Competentei Profesionale a Agentilor Economici, ASRO 
lucreaza in prezent la standardul SR CLC/TS 50349 “Certificarea antreprenorilor de 
instalatii electrice”. 
3. La A 41-a Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari-Sinaia 2006, s-a discutat 
oprirea actiunii de CCPAE de catre SIEAR pana la lamurirea situatiei certificarilor 
competentei (calificarii) profesionale a agentilor economici la nivel guvernamental. 
 4. SIEAR va urmarii atent evolutia modului de rezolvare a standardului “Certificarea 
antreprenorilor de instalatii electrice”. 
5. Cunoscand ca in prezent ARACO si CNRI continua activitatea de CCPAE se pune 
problema daca nu ar trebui revazut Sistem de Certificarea Competentei Profesionale a 
Agentilor Economici-SIEAR si de continuat activitatea de certificare chiar fara sa 
avem in functiune SMC certificat de SRAC. 
-SIEAR sustine realizarea unor laboratoare de Masurari in cadrul catedrelor cu profil 
electric pentru controlul execuţiei lucrărilor de instalaţii electrice şi automatizări si 
pentru masurari necesare auditurilor energetice ale cladirilor. In acest sens este in 
curs elaborarea unui Ghid pentru măsurarea consumurilor de energie electrică la 
clădiri în vederea stabilirii măsurilor de creştere a performanţelor energetice. 
 

4. Dezvoltare, Relatii. 



-SIEAR s-a preocupat de participarea la armonizarea legislaţiei din domeniul electric 
cu cea a UE prin participarea la Comitetele Tehnice ale ASRO , respectiv CT 136-
Instalatii electrice si cel de supratensiuni. In acest sens a organizat un Seminar 
stiintific pe tema supratensiunilor atmosferice si de comutatie cu participarea 
conducerii CT ASRO, TC corespunzator din CENELEC si a firmei 
OBOBETTERMANN care a prezentat dispozitive de protectie la supratensiuni si 
programe de alegere a lor. In prezent SIEAR are ca reprezentant in CT 136 pe 
dl.prof.dr.ing. Niculae Mira-presedinte si in CT 207 pe studentul Andrei Avram 
-Referitor la pregatirea intreprinderilor din constructii si instalatii electrice si de 
automatizari pentru intrarea in UE, SIEAR si SRAC in colaborare cu Facultatea de 
Instalatii-UTCB au organizat Seminarul “ Pregatirea agentilor economici pentru 
alinierea le cerintele europene referitoare la atestarea conformitatii produselor pentru 
constructii” .Detalii sunt date in articolul : Pregatirea societatilor de instalatii electrice 
si automatizari pentru integrarea in UE, seminar “ Pregatirea agentilor economici 
pentru alinierea le cerintele europene referitoare la atestarea conformitatii produselor 
pentru constructii”, Bucuresti, 6,05.2005, revista “ Univers Ingineresc” nr.346, 
Ed.AGIR, Bucuresti, 2005 si in revista “ Tribuna Constructiilor” nr.326, Ed. 
ARTECNO,Bucuresti, 2005 . Tematica a mai fost abordata in articolul: Propuneri de 
actiuni privind pregatirea agentilor economici din domeniul instalatiilor electrice si de 
automatizari pentru integrarea in UE, vol. “Instalatii electrice si automatizari” , A 40-a 
conferinta Nationala de Instalatii, Sinaia 20-22.10.2005 
-Prin organizarea noului site s-a creat posibilitatea anuntarii fiecarui membru SIEAR 
care are adresa de e-mail a aparitiei noului Buletin. Printr-un click se intra direct pe 
site-ul SIEAR unde poate fi citit si/sau download. De la inceputul existentei site-ului 
SIEAR si pana in prezent el a fost accesat de peste 24.000 de ori. 
-Exista posibilitatea ca prin accesarea site-ului www.siear.ro pe pagina de index sa se 
dea click pe DOWNLOAD si sa se deschida oricare dintre ultimele Buletine SIEAR 
si/sau adeziuni persoane fizice sau juridice 
 -Organizarea unui Simpozion in colaborare cu Catedra de Electrotehnica a Facultatii 
de Instalatii-UTCB in cadrul Conferintei din 23-24.11.2006 
-Site-ul ofera posibilitatea de discutii prin FORUM . Am Introdus pe FORUM printre 
altele si Lista cu reglementarile tehnice, Lista cu domeniile care intereseaza domeniul 
de instalatii electrice si automatizatri cu propunerile SIEAR si Necesitatea elaborarii 
unui “ Ghid pentru masurarea consumurilor de energie electrica in cladiri in vederea 
stabilirii masurilor de crestere a performantelor energetice”.De asemenea am introdus 
pe site ”Raportul CD SIEAR pentru activitatea desfasurata in anul 2006” si “Program 
de activitate pentru anul 2007”.
 
 5. Diverse,Teme propuse prin buletine si prin site-ul SIEAR si unele noi. 
-Prin rubrica “Teme supuse discutiei” a Buletinelor SIEAR si prin Sedinta Consiliului 
Director din 6.09.2006 s-au stabilit ca teme pentru mesele rotunde din cadrul celei de A 
41-a Conferinta de Instalatii Electrice si Automatizari-Sinaia 2006 urmatoarele: 1. 
Reglementari tehnice; 2. Verificatori proiecte si experti tehnici; 3.Performantele 
energetice ale constructiilor-BMS; 4. Certificarea Calificarii Profesionale. 5. Elemente 
de actualitate in proiectarea instalatiilor electrice si de automatizari 6. Stadiul 
lucrarilor: “Manualul electricianului” si „Ghid pentru masurarea consumurilor de 

http://www.siear.ro/


energie electrica in cladiri in vederea stabilirii masurilor de crestere a performantelor 
energetice“ Solicitam observatii, propuneri, necesare in vederea definitivarii 
programului 
- Abonamente la revistele Electricianul si Masurari si Automatizaripentru anul 2007. 
Anual apar 8 numere ale revistei Electricianul, costul abonamentului fiind de 80 lei iar 
pentru membri SIEAR de 60 lei. Anual apar 6 numere ale revistei Masurari si 
Automatizari, costul abonamentului fiind de 60 lei. Pentru abonament la pachet 
(ambele reviste) este posibil sa mai obtinem un bonus. Adica in loc de 120 lei sa 
obtinem 100 sau cel mult 110 lei. Aceasta depinde de numarul de abonamente care se 
fac. Sunt asociatii care obliga membri sai sa faca abonamente la revistele de 
specialitate. 
- Este necesara o preocupare mai mare in sensul transmiterii prin articole la revistele 
amintite a unor realizari sau preocupari ale membrilor SIEAR 
-- Verificatorii de Proiecte si/sau Expertii Tehnici (VP siET)-MTCT carora le-a expirat 
viza trebuie sa sa mearga la ISC teritorial cu urmatoarele: 1. cerere catre ISC (in care 
se arata numele si prenumele , ca este verificator si/sau expert cu legitimatia nr… ca 
incepand cu data ii expira viza si ca solicita prelungirea vizei); 2. registru in original; 
3. 2-3 referate reprezentative ; 4. Legitimatia (legitimatiile) si Diploma (diplomele) in 
copie . Dupa obtinerea avizului se merge cu legitimatia (legitimatiile) si avizul ISC la 
Directia Tehnica a MTCT de unde se obtine viza de prelungire. 
- Dosarul pentru Auditul energetic-MTCT, trebuie sa contina urmatoarele:  
1. cerere tip completata; 2. copie dupa diploma de inginer eventual si de doctor inginer; 
3. memoriu de activitate; 4. trei recomandari (doua de la auditori energetici atestati si 
una de la AIIR); 5. trei foto color 5/4; 6. copie de pe cartea de munca confirmata; 7. 
declaratie pe propria raspundere ca nu are cazier; 8. copie de pe buletin sau carte de 
identitate.  
 Dosarul se depune la Directia Tehnica a MTCT. Se face programarea la examen si 
inainte de examen se plateste o taxa de 140 lei noi. 
-- Regulamentul pentru autorizarea persoanelor fizice şi juridice care au dreptul să 
realizeze bilanţuri energetice şi a Regulamentul pentru atestarea responsabililor cu 
atribuţiile în domeniul gestiunii energetice sunt aprobate prin Ordinul 
Nr.245/20.06.2002 
Publicat în Monitorul Oficial al României nr.836/20.11.2002. 
 www.minind.ro/domenii_sectoare/energie
-1-3.11.2007. In aceasta perioada a avut loc la Sinaia simpozionul National de 
Informatica si Telecomuncatii in Energetica –SIE 2006 . Pentru aceasta Societatea 
Inginerilor Energeticieni din Romania (SIER), solicita articole si/sau referate care in 
Pentru detalii www.sier.ro
-19-21.11.2007. Conferinta Facultatii de Instalatii-UTCB, serzar@instal.utcb.ro  
--Stabilirea cotizatiilor pentru anul 2007. 
Consiliul Director din 6.09.2006 a hotarat urmatoarele: 
 Firme: 200 euro 
 Membri 50 lei 
 Cadre didactice 20 lei 
 Studenti, pensionari 10 lei 
 Inscrierea 10 lei 

http://www.minind.ro/domenii_sectoare/energie
http://www.sier.ro/
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