ACER (Asociatia pentru Compatibilitate Blectromagnetica din Romania)

PROCES VERBAL
Intocmit in ziua de 5.09.2018 la qedinta Consiliului Director ACER in vederea
prezentarii si discutarii Raportului de activitate al Asociatiei la AG din 21.09.2018

intAlnirea

a avut loc la

Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de inginerie

electrica.
Participanfi:
Prof. Dr.Ing. Andrei Marinescu - Pregedinte ACER
Prof. Dr.Ing. Sorin Coatu - Vice presedinte
Prof.Dr.lng. Elena Helerea - Membru CD
Prof.Dr.Ing. Mihai Octavian Popescu - Membru CD
Ing. Dan Rucinschi - Membru CD
Ing. Aida Bicu - Secrerar ACER
$edinfa este statutard fiind prezen[t 6 din 8 membri ai CD ACER. Lipsesc Prof. Dr. Ing.
Alimpie Ignea si Ing. Radu Enescu care au anuntat in scris intentia de retragere din ACER ca
urrnare a pensionarii.
Presedintele ACER confirma informarea telefonica facuta membrilor CD ca intalnirea de
azi pregateste AG care va fi organizata la Universitatea Valahia pe 21.O9.2018 la numai un an de
la AG Extraordinara prilejuita de implinirea a 20 ani de existenta a ACER deoarece doi membri ai
CD s-au retras din activitatea ACER in anul 2018 si urmeaza sa se discute si sa se aprobe
inlocuirea acestora prin alte candidaturi care sunt prezentate mai jos.

pus

Dl prof. Andrei Marinescu a prezentat forma finala a Raportului de Activitate care a fost
de acord si completat in prealabil de membrii cD prin telefon si e-mail.
Raportul de activitate trateaza urmatoarele chestiuni:

l-Raportul de activitate ACER pentru perioada 2Ol7-2O18
2-Darea de seama contabila pe anul 2017 si a raportului comisiei de cenzori
3-Informare despre primirea de noi membri si avizare de catre AG a retragerii/ excluderii unor
membri conform statutului ;
4-Probleme organizatorice ;
5-Organizarea AG 2018
6-Propuneri privind obiectivele de perspectiva ale activitatii ACER

ln continuare textul cuprinde si completari rezultate din discutiile de azi.

1. Raportul de Activitate ACER pentru perioada 2017-2018.
Bilantul activitatii desfasurate in ultimul an de catre ACER a fost prezentat si discutat pe larg
si el cuprinde urmatoarele realizari si concluzii:
- Prezentarea video a noii aparitii editoriale a ACER: revista "Contactless Power
Transfer Research & Development in Romania", "special issue on Wireless Power
Transfer",ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, SERIE: ELECTRICAL
ENGINEERING,Vol.42,Issuel,September 2018, EDITURA UNMRSITARIA Craiova,ISSN
1842

-

4805.

Este prima lucrare de acest gen din Romania, integral in limba engleza, cu o pretata a Prof. Dr.
lng. Florin Teodor Tanasescu, Vice - Presedinte al ASTR (Academia de Stiinte tehnice din
Romania) in care sunt contributii ale membrilor ACER din toate centrele de interes din tara.

Scopul acestei lucrari a fost dublu: de a evidentia activitatea membrilor ACER si de a
creste vizibilitatea ACER, de altfel de loc de neglijat, pe plan international.

-

S-a constatat implicarea ACER in studii si cercetari in domenii de interes pentru membrii
poate
sai,
de mai mica anvergura, dar calate pe necesitati imediate corelate si cu mijloacele
financiare din ce in ce mai precare puse la dispozitie atat de companii cat si de Ministerul
Cercetarii.

-

Prin crearea recenta a filialei ASTR Craiova (www.astr.ro/filiale) s-au creiat cercuri locale
de preocupari dintre care cel referitor la transmiterea energiei fara contact are un numar important
de colaboratori, membri ACER din toata tara.

-

ACER a creiat si sponzorizat "Premiul ACER" pentru lucrari ale tinerilor cercetatori
prczentate la conf'erintele CEM culn este si cea din acest an (CEM 2018). Sponzorizarea este
nrodica. in valoare de nurnai 600 lei dar imponanta sa este nrajora.

-

ACER sustine in continuare organizarea de WS-uri intr-o colaborare nationala cu IEEE si
filme interesate inceputa cu cativa ani inainte la Conferintele ATEE, EPE si ICATE Astfel. la
conferinta EPE 2018 de la Iasi din luna octombrie a.c. se orsanizeaza trei WS-uri tentatice in
domeniul EMC.

-

ACER este implicat in activitatea de standardizare desfasurata de ASRO al carui membru
este, prin preluarea standardelor UE armonizate in domeniul EMC cu ajutorul unor comitete
tehnice in care membrii ACER au un rol important.

-

Un succes al ACER il reprezinta protocolul de colaborare incheiat in 2016 cu ACAROM
(Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania) in domeniul EMC si electro-securitate in
constructia autovehiculelor tinand seama de cresterea ponderii echipamentelor electronice si
proliferarii automobilelor electrice si hibride.
S-a organizat o masa rotunda la UPIT la care au participat si specialisti de la RTR privind
problemele de interes imediat si modul in care unele teste s-ar putea face in Romania cel putin
pentru faza de dezvoltare.

-

In legatura cu site-ul ACER, a rezultat ca va trebui organizata o licitatie pentru ca ICMET nu
mai doreste sa fie utilizat spatiul web propriu. Din acelasi motiv s-ar putea ca ICMET sa nu
reinnoiasca contractul de inchiriere pentru incaperea care este sediul ACER.

-

In prezent (2018) ACER are ll2 membri persoane fizice 15 membri persoane juridice
adica in total l2l membri. Dintre acestia cca 5O Vo au restante mari la plata cotizatiei. CD a

anahzat pa larg aceasta situatie si a intocmit o lista de membri care au fost contactati prin telefon,
e-mail si cautare pe internet pentru a hotari daca raman sau se retrag din ACER. CD va transmite
aceasta propunere in

2.

AG pentru evitarea unor astfel de situatii in viitor.

Darea de seama contabila pe anul 2Ol7 si a raportului comisiei de cenzori
2

Bilantul financiar al ACER pe anul 2017, a fost intocmit de expert contabil Dna Onelia
Cinca (CECCAR) si a fost semnat de cei trei cenzori: Ec. Floricel Constantin, Ec. Stanuica Elena,
Ec.Vitelaru Madalina si predat in termen la AFP Craiova. Nu au existat obiectiuni asupra
bilantului prezentat din partea organelor financiare.
CD este informat ca Dl. Ec Floricel s-a pensionat dar isi va continua activitatea in
calitate de membru al echipei de cenzori a ACER.
Bugetul anual al ACER a scazut constant deoarece fondul de 2 Vo rezultat din impozitul
colectat de stat a inceput sa fie directionat de membrii nostri catre numeroase alte asociatii sau
fundatii de sanatate create recent sau catre structurile sindicale; o alta cauza este legata de faptul
ca numarul de cotizanti (activi) ai ACER este din ce in ce mai redus urmare a reducerii activiiatii
in industria romaneasca.
In urma discutiilor a rezultat ca se impune aplicarea stricta a statutului asociatiei in sensul
platii cotizatiei in fiecare an calendaristic, respectiv retragerii benevole sau excluderii membrilor
inactivi care nu-si indeplinesc aceasta cerinta.

3. Informare

despre primirea de noi membri si avizare de catre AG a retragerii
unor membri conform statutului

CD a avizat inscrierea in ACER in 2018 a pJ LAET-EXIM SRL, o firma cunoscuta din
domeniul telecomunicatiilor.
CD a avizat retragerea calitdlii de membru pentru pJ CN Transelectrica SA care se
retrage din ACER in urma hotaririi AGA comunicata in scris.
CD a analizat si a avizat lista nominala privind membrii PF care se retrag din ACER din
motive personale (pensionare, schimbare domeniu de activitate, plecare definitiva din tara etc
dupa o lunga perioada de inactivitate. Se avizeaza lista PJ crue se retrag din ACER. Se
consemneiva deasemenea lista PF decedate. Toate aceste informatii vor fi comunicate la AG.

4.

Problemeorganizatorice

Asa cum s-a aratat mai sus, motivul principal al organizarii acestei AG este legat de
cererile de retragere ale celor doi membri ai CD, prof. Ignea si Ing. Enescu.

Dl Prof. Marinescu informeaza AG ca in urma scrisorii si discutiei cu Dl. Vice presedinte
al ACER, Prof. Dr. Alimpie Ignea care s-a pensionat dupa o cariera stralucita la Universitatea
Tehnica din Timisoara, a rezultat ca dansul este consacrat problemelor de familie si roaga sa fie
absolvit atat de sarcinile functiei din cadrul ACER cat si de calitatea de membru.

De asemenea, informeaza ca dl.tng. Radu Enescu, personalitate cunoscuta ca manager al
Institutului de Cercetari Electronice si apoi prin activitatea in cadrul ANCOM, solicita in scris
retragerea sa din cadrul CD in care reprezinta ANCOM, deoarece s-a pensionat de cativa ani.

Membrii CD sunt de acord cu solicitarile de retragere a D-lui Prof. Dr. Alimpie Ignea, Vice presedinte al CD ACER si a d-lui Radu Enescu - membru al CD si le transmite multumiri
pentru activitatea indelungata si sustinuta in cadrul ACER.
CD este informat ca au fost primite la secretariatul ACER doua candidaturi scrise insotite
de CV-uri pentru ocuparea celor doua functii din cadrul CD, respectiv candidatura dJui Ing. patru
Ion, Director Stiintific al INCD-ICMET Craiova si candidatura d-lui Prof. Dr. Ing. Ogrutan petre,
profesor la UT Brasov. Aceste documente au fost prezentate membrilor CD. Dupa aniliraacestora
si informatii suplimentare facute de Dl. Prof. Marinescu si Dna prof. Helerea, membrii CD si-au

dat acordul pentru ca aceste candidaturi sa fie transmise AG din data de 2I.09.2OI8 pentru analiza
si aprobare.

5.

Organizarea Adunarii Generale a ACER

Ladatade 20.08.2018, presedintele ACER in numele CD, a anuntat pe site-ul ACER si prin
e-mail membrii sai despre programarea Adunarii Generale la data de 21.09.2018 la Targoviste,
Universitatea Valahia, Centrul International de Conferinte, ora 12. S-au solicitat cu aceasta ocazie
urmatoarele documente de transmis: propuneri de candidaturi insotite de CV-uri pentru inlocuirea
celor doi membrii CD care au facut cereri de retragere (vezi Comunicat), transmiterea de
imputerniciri (conform formularului), catre alt membru participant in caz de neparticipare,
eventuale propuneri de imbunatatire a activitatii ACER.
Organizarea AG la Targoviste s-a facut pentru a profita de faptul ca in aceeasi locatie are
loc Simpozionul CEM 2018 (19 - 2l .W) cand un numar de membri ACER vor avea comunicari
stiintifice si astfel se va evita o noua deplasare intr-o alta localitate.

5.

Propuneri privind obiectivele de perspectiva ale activitatii ACER

CD a hotarit sa mentina obiectivele stabilite la AG din 2OI7 si propune ca noul CD rezultat
din AG 2018 sa faca, eventual, propuneri suplimentare.
Bucuresti,5.09. 2018

Semnituri.
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