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PROCES-VERBAL 

încheiat azi 08 iunie 2016 în şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MECANICĂ TEORETICĂ ȘI APLICATĂ - SRMTA 

  

 

În conformitate cu prevederile art.12 alin.2 din Statutul Asociatiei " Societatea Română de 
Mecanică Teoretică şi Aplicată", Presedintele Consiliul Director a convocat Adunarea Generala a 
Asociaţiei în vederea analizării următoarelor puncte de pe ordinea de zi: 

 

1. Prezentarea raportului de activitate al asociatiei in perioada 2014 -2015; 

2. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a bilantului contabil pentru anul 2015, 
precum si a raportului cenzorului; 

3. Modificarea/revizuirea Statutului asociatiei S.R.M.T.A: redefinirea structurii Consiliului 
Director, aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a membrilor asociatiei si clarificarea  
criteriilor pentru acordarea statutului de membru asociat; 

4. Aprobarea Codului de Etica si Deontologie Profesionala al S.R.M.T.A. ; 

5. Aprobarea preluarii sub egida S.R.M.T.A. a revistei „Sinteze de Mecanica Teoretica si 
Aplicata” (ISBN:2068-6331) publicata in Editura Matrixrom; 

6. Propunerea de constituire a unei reviste semestriale editata in limba engleza „Romanian 
Journal of Mechanics”; 

7. Aprobarea programului de activitate pentru anul 2016; 

8. Analiza cererilor de adeziune si aprobarea statutului de membru asociat S.R.M.T.A. 
pentru noii solicitanti; 
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9. Instituire premii anuale pentru lucrarile publicate sau prezentate la evenimentele 
stiintifice organizate/editate de Asociatia S.R.M.T.A.; 

10. Diverse. 

 

La şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei au fost convocati toţi membrii care indeplinesc 
cerintele stabilite la art. 14 din Statutul S.R.M.T.A.   

Se constata ca din totalul de 47 membrii cu drept de vot participa la lucrarile sedintei un 
numar de 39 persoane (dintre care 22 persoane reprezentate prin mandat). Anexat prezentului 
proces-verbal se afla tabelul nominal cu persoanle care au participat / au fost reprezentate la 
sedinta.  

Având în vedere numarul membrilor asociatiei care participa la şedinţa, se constata că au 
fost indeplinite prevederile art. 16, alin. 1 din Statutul Asociatiei, referitoare la desfasurarea 
lucrarilor şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei, motiv pentru care se declara ca adunarea 
este legal intrunita.  

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi, ca urmare se trece la discutarea 
problemelor anterior mentionate. 

 

1. Activitatea asociatiei SRMTA in perioada 2014-2016 (activitati realizate in perioada 
scursa de la ultima sedinta a adunarii generale a asociatiei – 22.05.2014)  - prezentare 
realizata de dl. prof. dr. ing. Andrei Vasilescu. 

 

 Manifestari Stiintifice la care SRMTA a fost coorganizator: 

 

1) Seminarul „Aspecte din istoria Mecanicii” (29 mai 2014) “Evocarea personalităţii prof. dr. 
docent. ing. Petre P. TEODORESCU” 
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http://stiri.utcb.ro/29-05-2014-seminarul-aspecte-din-istoria-mecanicii/ 

 

2) Seminarul „Aspecte din istoria Mecanicii” (23 aprilie 2015): “Amintiri despre Mircea Mişicu 
(1926-2005) strălucit om de ştiinţă şi cercetător în domeniul mecanicii mediului deformabil 
şi a mecanicii tehnice.” 

http://stiri.utcb.ro/23-04-2015-seminarul-aspecte-din-istoria-mecanicii/ 

 

3) Multi-Conference on Systems & Structures (SysStruc '15) Resita, Romania, September 24th -
26th, 2015 

 

http://www.uem.ro/index.php?id=1230 

 

4) The 6th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering - 
(COMEC2015) Brasov, ROMANIA (15-16 octombrie 2015) 

https://sites.google.com/site/comec2015brasov/home 

 

5) Seminarul „Aspecte din istoria Mecanicii” (12 mai 2016): “Nicolae Tipei (1913-1999) – un om 
al performaţelor“. 

http://stiri.utcb.ro/12-05-2016-seminarul-aspecte-din-istoria-mecanicii/ 

 

6) Conferinta EXPERIMENTAL MECHANICS IN ENGINEERING - „EMECH 2016”, 8-9 JUNE 
2016, BRAŞOV 

 

 Publicatii: 

 

Revista "Sinteze de mecanică teoretică și aplicată" (ISBN:2068-6331), apare cu doua 
numere pe an din anul 2010, in Editura Matrixrom, acreditata de Consiliul National al Cercetarii 
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Stiintifice din Invatamantul Superior. Revista este indexata in bazele de date internationale: 
INDEX COPERNICUS, JOURNAL SEEK, ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY, PROQUEST, 
INSPEC. 

 Vizibilitate: 

    Prezenta Asociatiei SRMTA in spatiul web s-a materializat prin inceperea construirii unui site 
propriu (www.srmta.ro) prin rezervarea (cumpararea) domeniul srmta.ro.  Domeniul este utilizat 
si pentru adrese de posta electronica personalizate de tipul prenume.nume@srmta.ro pentru 
membri 

 

2. Raport de gestiune asupra bilantului contabil pentru anul 2015  - prezentare realizata de 
dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor. 

 

Din analiza bilantului incheiat la 31.12.2015, se consta ca activitatea in anul 2015 a avut un 
rezultat negativ. Nu s-au realizat venituri, iar cheltuielile inregistrate au fost din dobanzi in valoare 
de 489 lei si donatii acordate cu ocazia concursurilor studentesti in valoare de 1800 lei. 
Cheltuielile inregistrate au fost in valoare de 2289 lei. 

Rezultatul exercitiului aferent anului 2015 a fost in valoare de -2289 lei. Disponibilul existent la 
31.12.2015 este de 4517 lei. 

 

Discutii / Propuneri: 

 

 prezentare evidenta clara a platii cotizatiei anuale pentru membrii asociatiei; 
 identificare posibilitati de sponsorizare activitate asociatie; promovarea rezultatelor activitatii 

agentilor economici din domeniul constructiilor (aplicarea / implementarea rezultatelor 
activiatilor de cercetare- dezvoltare-inovare  din domeniul ingineriei mecanice)  
 

Concluzii / Actiuni: 
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 actualizare lista membrii SRMTA si completare cu evidenta platii cotizatiei anuale ; 
 evaluare / chestionare operatori economici referitor la implicarea in activiatile asociatiei ; 

atragere de noi membrii in cadrul organizatiei. 

 

3. Modificarea / revizuirea Statutului Asociatiei SRMTA ( redefinire structura Consiliu Director, 
clarificarea criteriilor pentru acordarea statutului de membru asociat, aprobarea cuantumului 
cotizatiei anuale a membrilor asociatiei )  

 

3.1.) Modificari Statut Asociatie  

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor : 

 Art.8 alin.(3) se completează cu următorul alineat: “Decizia se va lua de Consiliul Director și 
va fi comunicată celorlaltți membrii cu ocazia următoarei Adunari Generale a Membrilor 
Asociației.” 

 Alin.(4) din Art.8 se elimină. 
 Alin.(5) din Art.8 se renumerotează și devine alin.(4); 
 La art.11 se înluocuiește sintagma “trimestru” cu „semestru” 
 Art.21 alin.(2) se reformulează astfel: “Consiliul Director este alcătuit, din 9 membri, după cum 

urmează: 1 Preşedinte;3 Vicepreşedinți;4 Membri;1 Secretar.” 

dl. prof. dr. ing. Andrei Vasilescu: 

 Art.14 alin.(1) se completează cu următorul text:  (..) membrii asociaţiei " care au platit la zi 
cotizatia anuala " au dreptul la câte un vot fiecare ; 

 Art.16 alin. (1) se completează cu următoarea sintagma: (..) din membrii asociaţiei " cu drept 
de vot ". 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu: 

 Art.21 alin.(4) : (..) grupuri de lucru specializate – necesitate reprezentare in teritoriu ( pe zone 
geografice ), respectiv numire responsabili / vicepresedinti zonali : Transilvania ( Brasov, 
Oradea), Moldova (Iasi, Suceava), Muntenia (Bucuresti, Pitesti/ Ploiesti, Galati/ Braila), 
Oltenia (Craiova), Banat (Timisoara, Resita); decizie referitoare la numirea de reprezentanti / 
responsabili zonali si transmitere informatii/ date de corespondenta; 
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  nu exista decizii (documente scrise) ale Consiliului Director, respectiv ale Adunarii Generale a 
Asociatilor cu privire la numirea sau desemnarea reprezentantilor / conducerii asociatiei – art. 
21. alin. (3); lipsa evidenta documente mentionate la art. 27, respectiv dovezi referitoare la  
comunicarea informatiilor catre membrii asociatiei. 
 
 

Concluzii / Actiuni: 

 

 redactare forma finala a Statutului Asociatiei (cu modificarile discutate) si  transmitere (e-mail)  
catre membrii cu drept de vot pentru analiza si validare; intrunire Consiliu Director, adoptare 
decizie de modificare Statut Asociatie si inregistrare hotărâre în registrul special din cadrul 
Judecătoriei Sectorului 2. 

 inregistrare si supunere la vot a propunerilor referitoare la numirea responsabililor zonali si 
definirea statutului acestora (obligatii , responsabilitati); intocmire documente specifice si 
comunicarea deciziilor adoptate. 

 

3.2.) Criterii evaluare/ acordare statut membru asociat SRMTA  

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor : 

 membrii asociatiei trebuie sa faca obiectul unui proces de selectie riguros, astfel incat  SRMTA 
sa devina o organizatie cu vizibilitate si recunoastere pe plan national si international; 

 reprezentantii SRMTA (persoane cu functie de conducere si putere de decizie) trebuie sa 
indeplineasca criterii suplimentare fata de ceilalti membrii asociati ( publicatii , recunoastere 
rezultate activitate, relevanta in domeniu ). 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu: 

 rezultatele se obtin prin munca, iar pentru a avea rezultate munca trebuie rasplatita  (este 
necesara motivarea persoanelor care se implica in activitatile promovate de SRMTA si 
stabilirea unor criterii juste pentru evaluare si recompensare, in scopul obtinerii performantei); 

 evaluare limitari impuse de statutul de membru al asociatiei SRMTA sau de apartenenta la alte 
organizatii asupra participarii / colaborarii la realizarea diferitelor obiective specifice 
domeniului de activitate ( nu se admite restrangerea drepturilor individuale garantate prin 
constitutie prin aderarea la o anumita organizatie privata ). 

dl. prof. dr. ing. Sorin Vlase / dl. conf. dr. ing Nicusor Dragan: 
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 considerare criterii impuse de universitate pentru acordarea functiilor de reprezentare / 
coordonare a activitatilor stiintifice ( proiecte de cercetare / gradatii profesionale); 

 criterii evaluare (propunere):   
 existenta lucrari / contracte sau participari la sesiuni de comunicari stiintifice , prin 

care sa fie atestate preocuparile solicitantului in domeniul " mecanica aplicata " 
(inginerie mecanica, rezistenta materiale, vibratii mecanice, analica dinamica a 
structurilor, modelare si analiza comportament  materiale, dispozitive si sisteme 
complexe, altele similare) – prezentare lista / sinteza lucrari; 

 recomandari din partea a 2 persoane cu activitate recunoscuta in domeniu ( proiectare, 
productie, cercetare, invatanant)  –  furnizare CV solicitant; 

 aviz favorabil acordat de Consiliul Director in urma analizaei dosarului de candidat si a 
unei discutii/ interviu cu solicitantul pentru calitatea de membru al SRMTA.  

 in cazul studentilor/ doctoranzilor care solicita acordarea calitatii de membru al SRMTA,  este 
suficienta o recomandare din partea profesorului titlular de curs, dovada callitatii de membru 
al unor cercuri stiintifice relevante din domeniul ingineriei mecanice, sau premiul obtinut in 
competitiile studentesti organizate / sponsorizate de asociatie.  

 

Concluzii / Actiuni: 

 

 definire / redactare finala a criteriilor de acordare a statutului de membru asociat al SRMTA si 
supunerea acestora analizei si validarii prin votul membrilor asociatiei; intrunire Consiliu 
Director si adoptare decizie referitoare la criteriile de acordare a statutului de membru 
SRMTA; 

 precizarea documentelor necesare pentru depunerea candidaturii pentru obtinerea statutului 
de membru SRMTA si definirea criteriilor pentru evaluare si promovare in cadrul organizatiei; 

 publicarea pe site-ul SRMTA a unui scurt rezumat cu activitatea reprezentativa a membrilor 
organizatiei ( inclusiv cu poza ). 

 

3.3.) Cotizatie / Taxe SRMTA  

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor : 

 nu se percepe taxa de inscriere in SRMTA; pentru persoanele care au solicitat si obtinut statutul 
de membru asociat al STMTA, in vederea exercitarii drepturilor aferente , este necesara plata 
cotizatiei anuale;  
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 cuantumul cotizatiei anuale este de 50 lei pentu salariati si 20 lei pentru pensionari; pentru 
studenti/ doctoranzi cotizatia anuala este 0 lei (sponsorizare SRMTA ). 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu / dl. prof. dr. ing. Sorin Vlase: 

 justificare necesitate taxa/ cotizatie in contextul nivelului fondurilor ce pot fi obtinute prin 
sponsorizari, respectiv avantajele oferite de calitatea de membru SRMTA.  

 

Concluzii / Actiuni: 

 

 membrii asociatiei sunt de acord cu valoarea cotizatiei anuale anterior mentionate ( nu sunt 
modificari fata de anul precedent referitoare la cuantumul cotizatiei / taxelor SRMTA ). 

 

 

4. Codul de Etica si Deontologie Profesionala al SRMTA. 

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor : 

 adoptare / aprobare Cod Etica si Deontologie Profesionala in varianta transmisa catre membrii 
SRMTA cu ocazia convocarii la sedinta AGA; 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu: 

 modelul / continutul propus pentru Codul de Etica si Deontologie Profesionala este specific 
pentru societatile comenrciale (agenti economici) si prin urmare nu este adecvat scopului 
asociatiei; 

 forma propusa presupune intocmirea si mentinerea a numeroase formulare / inregistrari, care 
incarca nejustificat activitatea organizatiei;  eventualele drepturi de propietate intelectuala sunt 
reglementate prin prevederile legislatiei in vigoare. 

 

 

Concluzii / Actiuni: 
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 includere in Statutul Asociatiei SRMTA a unor articole / un capitol distinct in care sa fie 
precizate principalele cerinte / obligatii ale membrilor asociatiei referitoare la  etica si 
deontologia profesionala; 

 redactare finala / completare Statut Asociatie , comunicare si analiza propunere; validare si 
adoptare decizie modificare statut SRMTA.  

 

 

5, 6. Reviste / Publicatii sub egida SRMTA. 

Discutii / Propuneri: 

 preluarea sub egida S.R.M.T.A. a revistei „Sinteze de Mecanica Teoretica si Aplicata” 
(ISBN:2068-6331) publicata in Editura Matrixrom; 

 constituirea unei reviste semestriale editata in limba engleza „Roumanian Journal of 
Mechanics”. 

dl. prof. dr. ing. Andrei Vasilescu: 

 atragerea/ stimularea publicarii unor articole de calitate ( nivel stiintific ridicat ) care prezinta 
subiecte de interes actuale ( reflectare tendinte in domeniu); 

 promovarea rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare prin publicarea de rezumate / 
articole  pentru diseminarea informatiei; 

 recompensarea revizorilor (comitetul stiintific al colectivului de redactie) pentru evaluarea 
articolelor prin instituirea unei taxe la publicarea de articole. 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu / dl. prof. dr. ing. Sorin Vlase: 

 o revista nou infiintata nu are sanse de a atrage articole de calitate in lipsa unei stimulari 
adecvate a  interesului ( motivarea ) autorilor  respectivelor lucrari;  

 trebuie sa fie avuta in  vedere obtinerea de sponsorizari din partea firmelor cu activitate in 
domeniu si acordarea de premii si alte avantaje pentru autorii articolelor prezentate in revista  
( ex. in cazul cadrelor didactice cu activitate de cercetare stiintifica, la salariu se adauga un 
procent provenit din contractele de cercetare realizate; exista cerinte specifice referitoare la 
nivelul veniturilor asigurate din contracte de cercetare pentru acordarea unor functii de 
conducere );  

 vor fi promovate articolele care prezinta rezultate si metode experimentale  cu grad ridicat de 
aplicabilitate in industrie ( in special subiecte legate de materiale si tehnologii avansate ); nu 
sunt recomandate articolele  care prezinta aspecte teoretice generale fara a aduce nimic nou in 
domeniu; 
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 in colectivul de redactie trebuie sa fie atrase persoane de valoare ( recunoscute pe plan 
international ) care au publicat lucrari relevante in domeniu;  se impune definirea unor criterii 
de selectare a recenzorilor ( nr. publicatii / nr. contracte cercetare; gradul profesional; cotatie 
rezultata in urma evaluarii academice; altele ); 

 considerarea unor colaborari/ parteneriate cu universitatile care detin/ publica reviste in 
domeniul ingineriei mecanice si au o anumita relevanta / recunoastere pe piata.  

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor : 

 este necesara stabilirea unei strategii de promovare a revistei, cu obiective clare  si 
monitorizarea atenta a rezultatelor obtinute, astfel incat sa fie asigurata o evolutie treptata a 
relevantei si recunoasterii in domeniu ( cotatie revista ); 

 identificarea persoanelor / crearea unei baze de date cu persoane care pot efectua evaluarea 
stiintifica a lucrarilor (articolelor) publicate in revista. 

dl. conf. dr. ing. Ovidiu Vasile: 

 tematica articolelor propuse pentru publicare trebuie sa se incadreze in domeniul stabilit; vor fi 
publicate doar articolele care primesc acord favorabil din partea recenzorilor ( comitet stiintific 
al colectivului de redactie ); 

 se impun clarificari referitoare la statutul recenzorilor si modul de atragere si colaborare  a 
acestora in colectivul de redactie. 

 

Concluzii / Actiuni: 

 

 se aproba preluarea sub egida S.R.M.T.A. a revistei „Sinteze de Mecanica Teoretica si Aplicata” 
respectiv se accepta propunerea infiintarii unei reviste semestriale editata in limba engleza sub 
denumirea „Roumanian Journal of Mechanics”. 

 sunt asteptate propuneri concrete pentu adoptarea unor decizii referitoare la componenta si 
statutul colectivului de redactie pentru noua revista (atributii, responsabilitati), respectiv 
criteriile si modul de evaluare pentru articolele ce vor fi promovate de SRMTA; 

 evaluare buget necesar pentru infiintare revista „Roumanian Journal of Mechanics” si 
stabilirea etapelor necesare pentru evaluarea si cotarea stiintifica in bazele de date recunoscute 
(BDI, ISI ). 
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7. Programul (planul) de activitati ale SRMTA pentru anul 2016 

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Bratu Polidor / dl. prof. dr. ing. Andrei Vasilescu: 

 publicarea sub egida SRMTA a revistelor mentionate la pct. 6; 
 promovarea evenimentelor stiintifice , respectiv prezentarea activitatilor si rezultatelor obtinute 

de membrii asociatiei in cardul publicatiilor anterior mentionate; 
 realizarea unor materiale de promovare ( postere , brosuri ) care sa fie prezentate/ distribuite in 

cadrul evenimentelor stiintifice organizate de asociatie ( portofoliu asociatie ); 

 

 Manifestari Stiintifice: 

 

1) Simpozion " Petre P. TEODORESCU " - Mechanics Today: trends and results in applied mechanical 
engineering – 6 oct. 2016, Brasov. 

 

2) Conferinta " Orasul inteligent  - solutii tehnologice inovative " –  oct. 2016, Targu Mures. 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu / dl. prof. dr. ing. Sorin Vlase: 

 reconsiderare data organizare Simpozion P.P. Teodorescu,  in favoarea Conferintei de la Targu 
Mures, cu scopul de a beneficia de facilitatile puse la dispozitie de Consiliul Local 
(administratie oras Tg. Mures );  

 editarea unui Buletin Stiintific al Conferintei care sa fie distribuit in zona Transilvania pentru 
promovare activitati SRMTA pe plan local; 

 considerarea orasului Satu Mare pentru organizarea unui eveniment stiintific al SRMTA; 
 verificarea datelor planificate pentru alte evenimente stiintifice cu tematica specifica 

domeniului inginerie mecanica, si stabilirea unor date de organizare a maifestarilor stiintifice 
ale SRMTA care sa nu se suprapuna celelalalte;  

 propunerea datei de 6 octombrie pentru organizarea conferintei de la Targu Mures. 

 

dl. prof. dr. ing. dr. h.c. Ioan Curtu: 
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 considerarea asocierii / participarii SRMTA in cadrul unor alte entitiati ce activeaza in 
domeniu ( ex.: asociatia celor 5 universitati de mecanica – Politehnica Bucuresti, Gh. Asachi 
Iasi, Univ. Timisoara, Univ. Ttansilvania Brasov ); 

 definirea in statut a unor reguli clare privind colaborarea cu alte entitati/ organizatii, astfel 
incat sa nu fie ingradite drepturile individuale ale membrilor SRMTA ( ex. conditionarea  
dreptului la libera exprimare sau asociere impusa prin statulul organizatiei pentru membrii 
asociati ); 

 sprijinirea si promovarea persoanelor implicate / interesate de realizarea obiectivelor propuse 
de SRMTA prin acordarea de premii, burse sau alte beneficii (dezvoltare organizatie). 

 

Concluzii / Actiuni: 

 

 stabilire date organizare a manifestarilor stiintifice ale SRMTA si desemnarea persoanelor 
responsabile de organizarea si gestionarea evenimentelor (comitet de organizare); realizarea 
demersurilor necesare pentru promovarea evenimentelor stiintifice / informarea potentialilor 
participanti; 

 identificarea posibililor colaboratori – lista persoane care activeaza in universitati tehnice, 
institute de cercetare sau in industrie pe domeniul ingineriei mecanice ( domeniul de interes al 
SRMTA ); informare perodica asupra diferitelor evenimente stiintifice relevante.   

 

 

8. Rezultate analiza / Aprobare solicitari acordare statut membru asociat al SRMTA 

Discutii / Propuneri: 

dl. prof. dr. ing. Andrei Vasilescu: 

 acordarea statutului de membru asociat al SRMTA se va realiza pe baza analizei CV-ului 
solicitantului si a recomandarilor primite in urma interviului sau furnizate de persoane 
recunoscute in domeniu ; 

 decizia/ aprobarea statutului de membru asociat de ia de Consiliul Director si se comunica 
membrilor SRMTA in cadrul sedintelor AGA. 

 in anul 2016 au fost analizate si admise solicitarie de acordare a statutului de membru asociat 
al SRMTA pentru urmatoarele persoane: ing. Plosceanu Barbu; conf. dr. ing. Amado George 
Stefan – Academia Tehnica Militara; sl. dr. ing. Tudor Macavei,  asist. univ. Adrian Alexandru 
Savu – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti. 
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Concluzii / Actiuni: 

 

 a fost comunicata decizia de acordare a statutului de membru asociat al SRMTA pentru 4 
persoane;  

 actualizare evidenta membrii SRMTA si identificare repartizare pe zone geografice pentru 
desemnarea reprezentantilor zonali;  

 

 

9. Premii anuale acordate de SRMTA  

Discutii / Propuneri: 

 definirea criteriilor de evaluare pentru acordarea premiilor SRMTA ( punctaje aferente 
cerintelor  de evaluare si  ponderea acestora in decizia acordarii premiului ); 

 stabilire categorii de premii ( pentru tinerii cercetatori/ pentru intreaga activitate stiintifica/ 
pentru rezultate deosebite / alte categorii ); precizare numar premii acordate si stabilirea 
bugetului alocat pentru fondul de premiere;  

 precizare modalitate de acordare a premiilor ( festivitati anuale / premiere la final concurs). 

 

Concluzii / Actiuni: 

 

 sunt asteptate propuneri concrete pentu adoptarea unor decizii referitoare criteriile de 
evaluare si categoriile de premii ce vor fi acordate de SRMTA; 

 propunerile primite vor fi analizate de Consiliul Director si propuse pentru validare prin vot. 
 

 

10. Diverse.  

 

Nu au fost propuse alte subiecte de discutie pentru aceasta sectiune. S-a consemnat 
decizia participantilor la sedinta AGA de a fi stabilite obiective clare si realiste pentru 
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activitatea SRMTA, respectiv monitorizarea si raportarea rezultatelor obtinute pentru a putea fi 
adoptate deciziile adecvate. 

 

 

Subiectele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Asociaţiei, fiind epuizate, se declară 
şedinţa închisă. Rezumatul discuțiilor purtate pe parcursul lucrarilor şedintei au fost 
consemnate în prezentul proces-verbal, incheiat azi: 08.06.2016. 

 

 

Presedinte Consiliului Director al S.R.M.T.A.,  

Prof. Univ. Dr. Ing. Dr.H.c. Polidor BRATU 

 

 

........................................................ 

(semnatura, stampila) 

 

 

Secretar, 

Sorin Adrian POPA 

 

........................................................ 

(semnatura) 


