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SALONUL INTERNAŢIONAL 

AL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI INVENTICII 
PRO INVENT  
Cluj-Napoca 

19 – 22 martie 2013 
 

 
 
 

 
 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 



 Târgul AGROMEXPO Bacău 28 – 30 martie 2013 
 

Prezentări susţinute în cadrul Conferinţelor: 

1. PROMOVAREA ÎN ROMÂNIA A TEHNOLOGIEI DE PLANTARE A SALCIEI 
ENERGETICE (salix viminalis) 

Dr.ing. Eugen MARIN, dr.ing. Paul GĂGEANU, 
ing. Mircea RADU, ing. Alexandru ION 

 
2. PROMOVAREA ÎN ROMÂNIA A TEHNOLOGIEI RECOLTARE A SALCIEI 

ENERGETICE (salix viminalis) 
Dr.ing. Paul GĂGEANU, ing. Mircea RADU, 

ing. Dumitru MILEA, drd.ing. Vasilică GRĂDINARU 
 

3. PROMOVAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNIC DESTINAT TEHNOLOGIEI 
INOVATIVE DE AFÂNARE ÎN PROFUNZIME A SOLULUI 

Dr.ing. MARIN Eugen, drd.ing. Alexandru DAVID, ing. Alexandru ION 
 

4. ECHIPAMENT DE CÂNTĂRIRE AUTOMATĂ A PRODUSELOR ÎN VRAC 

Ing. MILEA Dumitru,  dr.ing. Anişoara PĂUN, 
dr.ing. Carmen BRĂCĂCESCU, ing. Iulia GĂGEANU 

 
 

   
  Standul INMA 

 

   
Prezentare în cadrul Conferinţei 

 



 
Informaţii privind din şedinţa  Consiliului director SIMAR  

29.03.2013 
   

 Aspecte privind pagina WEB (http://www.simar.info.ro); 

 Plan de activităţi' 2013 (stadiu de realizare); 

 Stadiul documentelor de ordin financiar (chitanţier, evidenţe contabile 2012, 
Cotizaţii 2013 etc.); 
- Atragerea surselor de finanţare. 

 Adunarea generală 

 Formular 230 

 Măsuri de implicare a SIMAR în programe naţionale CDI 

 

 
 

Nr. reg. 03/29.03.2013 
 

PROCES VERBAL 
al şedinţei Comitetului executiv SIMAR 

din 29.03.2013  
- extras – 

 
 

In cadrul Sedinţei Comitetului executiv al SIMAR din 29.03.2013, la care au fost 

prezenţi 13 membri din conducerea Asociaţiei, la punctul 1 al Ordinii de zi – Probleme 

organizatorice, s-au hotărât următoarele măsuri: 

- deschiderea contului bancar al asociaţiei; 

- desemnarea persoanelor împuternicite cu drept de semnătură pentru 

efectuarea de operaţiuni în contul asociaţiei: 

 - Marin Eugen (prima semnătură) în calitate de vicepreşedinte; 

- Gheorghe Mariana (a doua semnătură), în calitate de trezorier. 

 

Preşedinte SIMAR,       Secretar General, 

Prof.dr.ing. Gângu Vergil      Prof.dr.ing. Pirnă Ion 

 

http://www.simar.info.ro/


 

HOTĂRÂREA 
ADUNĂRII GENERALE  

din 29.03.2013 
- extras – 

 
1. Adunarea Generală a aprobat „Raportul privind activitatea Comitetului Director” de la 
Adunarea Generală din data de 1 nov. 2012 până în prezent şi dispune acestuia să crească 
eficienţa demersurilor proprii şi să-şi concentreze eforturile pentru apărarea intereselor 
membrilor; 
 
2. Adunarea Generală a aprobat „Proiectul de acţiuni” care urmează să fie susţinute de 

Comitetul Director în anul 2013; 
 
3. Adunarea Generală a aprobat „Raportul privind situaţia achitării cotizaţiilor” şi impune 
Comitetului Director să ia măsuri pentru încasarea cotizaţiilor restante; 
 
4. Adunarea Generală a aprobat „Raportul privind situaţia financiar contabilă pe anul 
2012”; 

 
5. Adunarea Generală a aprobat „Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2013” şi a dispus Comitetului Director să identifice noi surse de venituri care să susţină 
financiar funcţionarea asociaţiei. 
 

Preşedinte SIMAR, 
Prof.dr.ing. Gângu Vergil 

 
 

 
 

PROCES VERBAL 
al Adunării Generale din 29.03.2013 

 

 Adunarea Generală a fost deschisă de secretarul general – Pirnă Ion care a 
prezentat situaţia actuală în care îşi poate desfăşura activitatea SIMAR în domeniul 
ingineriei agricole şi oportunităţile care trebuie exploatate în ajutorul membrilor asociaţiei: 
facilitarea transferului euro-regional în domeniul agriculturii, cu două elemente principale 
(productivitatea şi garantarea menţinerii calităţii solului până în 2020). 
 Comitetul Director se va implica în finalizarea completării şi actualizării paginii Web 
cu planul de activităţi dezvoltat şi îndeplinit la termene; 



 Implicarea SIMAR în proiecte trebuie să poarte alte semnături decât ale 
managementul INMA; 
 Dl. Vlăduţ propune şi se angajează să introducă pe pag. Web - Lista membrilor 
asociaţiei şi situaţia plăţii cotizaţiilor; 
 Dl. Biriş propune introducerea în pag. Web a unei rubrici „FORUM” pentru discuţii, 
informaţii, comentarii între membri. 
 Dl. Pirnă propune un sistem de numărare a accesării site-ului. 
 S-au aprobat: 

 Raportul privind activitatea Comitetului Director de la Adunarea generală din 

data de 1 nov. 2012 până în prezent; 

 Proiectul de acţiuni care urmează să fie susţinute de Comitetul Director în anul 
2013 

 S-au aprobat documentele financiar contabile: 

 „Raportul privind situaţia achitării cotizaţiilor” 

Dna Gheorghe Mariana a raportat 92 membri plătitori/2012, lista fiind deschisă. 

 „Raportul privind situaţia financiar contabilă pe anul 2012”; 

 „Proiectul Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013” 

Dl. Ganea propune ca sursă de finanţare Formularul 230 privind orientarea a 2% din 
impozitul membrilor către SIMAR până pe data de 15 mai 2013; 

Dl. Rusu Mircea precizează că prima măsură este deschiderea unui cont bancar al 
asociaţiei prin întocmirea unui dosar specific pentru care s-au desemnat persoanele 
împuternicite cu drept de semnătură pentru efectuarea de operaţiuni în contul asociaţiei: 

 - Marin Eugen (prima semnătură) în calitate de vicepreşedinte; 
- Gheorghe Mariana (a doua semnătură), în calitate de trezorier;  

Dl. Ganea a fost nominalizat să completeze o Listă a agenţilor economici din 
domeniu, potenţiali colaboratori, pănă pe data de 4 aprilie. 

Dl. Pirnă se angajează să perfecteze organizarea de Conferinţe euro-regionale prin 
Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. 

Dl. Nicolescu Mihai propune pentru creşterea vizibilităţii membrilor, depunerea unui 
CV actualizat din care să reiasă preocupările şi competenţele acestora. 

`S-a stabilit următoarea Şedintă a Comitetului Director pe data de 26 aprilie ora 10, la 
Sediul SIMAR. 

S-a stabilit următoarea Adunare Generală în 17 mai 2013, ora 10. 
Intocmit, 

Ganea Ioan 
 
 
 

Stimaţi colegi, 
membri şi nemembri ai SIMAR, simpatizanţi ai asociaţiei 

 
 În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 4 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, vugăm să optaţi, odată cu depunerea declaraţiei pe venitul global, ca 2 
% din impozitul pe venitul eferent anului 2012 să fie direcţionat catre Asociaţia 
Societatea Inginerilor Mecanici Agricoli din România (organizaţie 
neguvernamentală), cod fiscal R 29902079, cont IBAN RO52RNCB0072134254860001 
deschis la BCR Sector 1. 

Pentru a face această opţiune, vă rugăm să deschideţi link-ul 
http://simar.info.ro/Formular 230 format pdf completat cu datele SIMAR, urmând să 

adăugaţi doar datele Dvs. Si semnătura. 
Ganea Ioan 



 POLIFEST Bucureşti 3-5 aprilie 2013 

 
 

 
Conferinţa INMA – 5 aprilie UPB, Sala AN 010 

 

 
Standul INMA 



 
 

   
 

 
Standul ISB 



 Salonul Internaţional de invenţii Geneva, Elveţia 
10 – 14 aprilie 2013 

 

    

 

 
 

 

Material editat de Departamentul Ediţie, publicaţii, presă, reclame 
 

Şef Departament, 
Ganea Ioan 

 


