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S-a încheiat a 3-a ediție a RAILF –Romcon-
trola, eveniment organizat de A.A.I.R. în co-
laborare cu Romexpo. Acesta a continuat  în-
delungatul șir de evenimente naționale de 
referință, organizate anual de A.A.I.R, înce-
pând din anul 1992 și până în prezent, eve-
nimente care au avut  de-a lungul timpului  o 

audiență internațională consistentă.
Considerăm util, un sintetic bilanț al efortu-
lui depus continuu de A.A.I.R.. din acest punct 
de vedere.
In perioada 1992 – 2000 Simpozioane-
le internaționale ale A.A.I.R,  au asigurat, 
atât prezentarea, prin expunerile făcute, a 

noutăților “la zi” privind reglementările teh-
nice internaționale și a realizărilor tehnice 
“de vârf”, cât și, prin expoziții complemen-
tare, a echipamentelor și serviciilor oferi-
te în acest sens, de fiecare data, de un mare 
număr de furnizori  internaționali și români, 
interesați de piața românească Aceste ma-
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nifestări au constituit de la început forumul  
specialiștilor români din domeniile automati-
zărilor și instrumentației, bucurându-se de o 
largă audiență națională și o consistentă par-
ticipare internatională.
In urma diligențelor Romexpo, în perioada 
2001 – 2009, A.A.I.R. a continuat cu organiza-
rea și a manifestării Romcontrola, în colabora-
re cu acesta, asigurând extensia desfășurării 
manifestării de la o jumătate de pavilion în 
anul 2000 la 3 pavilioane în 2009.
După ce Romexpo a anulat brusc și unilateral 
în 2010 parteneriatul cu A.A.I.R.  (ca și cu toate 

Asociațiile profesionale din țară), A.A.I.R. a or-
ganizat cu deosebit succes propria sa manifes-
tare denumită RAILF, în perioada 2011 – 2013.
La insistențele Romexpo, care nu  mai reușise 
să organizeze Romcontrola, A.A.I.R. a acceptat 
colaborarea  cu Romexpo pentru organizarea 
manifestării RAILF – Romcontrola (expoziție 
și simpozion) începând cu anul 2014.
Este de subliniat faptul că A.A.I.R., urmându-
și obiectivul strategic de permanentă acțiune 
pentru amplificarea adaptării învățământului 
tehnic universitar de specialitate la dezidera-
tele economiei reale privind automatizările și 

instrumentația, a făcut un nou pas important 
înainte, invitând facultățile cu acest profil să-și 
prezinte realizările practice deosebite în cadrul 
expoziției aferente RAILF – Romcontrola 2016, 
asigurându-se astfel în premieră cadrul confrun-
tării directe cu exigențele vizitatorilor specialiști.
Reamintim că, în spiritul aceluiași obiectiv 
strategic, A.A.I.R. încă din anul 2005 a avut 
inițiativa includerii în programul Simpozioa-
nelor sale anuale a lucrărilor cu caracter prac-
tic, selectate ca fiind valoroase, lucrări elabo-
rate de masteranzi sau proaspăt absolvenți ai 
facultăților de profil.
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In cadrul manifestării din acest an, în ziua de 
14 octombrie s-a desfășurat și “Al 22-lea Sim-
pozion A.A.I.R.”, unde s-au prezentat lucrările:
• Paradigme ale conducerii avansate într-

un SEE: Cyber-physical systems versus 
Industrie 4.0, prof. dr. ing. Sergiu Stelian 
ILIESCU,  prof. dr. ing Ioana FĂGĂRĂŞAN- 
Facultatea de Automatică și Calculatoare 
din Universitatea Politehnica din București

• Tehnologii de automatizare integrată va-
labile pentru secolul XXI, ing. Ioan BOGA 
- FESTO 

• Automatizări industriale, dr. ing. Sorin 
BROTAC - S_IND PROCESS CONTROL

• Automatizarea proceselor în vederea re-
ducerii timpului de producție, ing. Cristi-
an MODRESCU - VDR&Servicii 

• Etaloanele naționale – bunuri publice, Bi-
roul Român de Metrologie Legală (BRML)

• Monitorizarea funcționării unui sistem de 
transport al gazelor naturale utilizând pro-
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gramul SIMONE, ing. Adrian VOICAN, dr. 
ing. Dorin BICHIŞ - TRANSGAZ S.A. 

• Sisteme redundante de comunicație prin 
GPRS și integrarea mărimilor în dispecera-
te SCADA”, ing. Attila CSOMOR - BEE SPEED 
AUTOMATIZĂRI

• Aparate de analiză, măsură și control 
în mentenanța industrială, ing. Marian 
SMARANDA - HYDAC 

• Rampă de asalt cu acționare hidraulică 
montată pe autovehicule, dr. ing. Corne-
liu CRISTESCU și dr. ing. Cătălin DUMI-
TRESCU - Institutul de Hidraulică și Pne-
umatică INOE 2000 

In cadrul manifestării, s-a remarcat, în speci-
al, interesul firmelor din domeniile automa-
tizărilor și instrumentației față de inițiativa 
A.A.I.R., de conectare a viitorilor automatiști 
merituoși cu rigorile economiei reale, asi-
gurânduli-se acestora cadrul de a-și etala 
potențialul, prin realizările lor practice pre-

zentate în standurile expoziționale oferite 
gratuit Facultății de Automatică și Calcula-
toare – U.P.B., Facultății de Inginerie Elec-
tronică, Electrică și Tehnologia Informațiilor 
–U.V.T., respectiv Specialității de Automati-
că și Informatică din Facultatea Hidrotehni-
că – U.T.C.B.
Privind în ansamblu această manifestare, 
sperăm că permanentele eforturi depuse de 
A.A.I.R., .să fie mai puternic evidențiate și de 
creșterea semnificativă a acestei manifestări  
prin revigorarea pieței interne, inclusiv în 
domeniile A&I.
De asemenea sperăm că, aceste inițiative 
ale A.A.I.R., să determine și amplificarea 
rezultatelor concrete obținute privind sa-
tisfacerea rigorilor economiei reale, prin 
creșterea competenței și a dorinței de impli-
care profesională, demonstrate de absolvenții 
Facultăților/ Specialităților din domeniile 
A&I din țară.




