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A. DATE DESPRE CANDIDAT 

 
 Mă numesc Adrian Mihai GOANTA,  sunt  cadru didactic titular din 1992 la Universitatea 

„Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Inginerie si Agronomie din Brăila si  unul dintre cei 

mai vechi membri SORGING. 

 CV-ul meu ataşat la prezentul program managerial prezintă rezultatele profesionale, aptitudinile 

organizatorice şi experienţa acumulată în peste 30 de ani de activitate didactică în domeniul 

disciplinelor grafice. 

 Am făcut parte din grupul de iniţiatori alături de doamna Prof.dr.ing. Codruţa BOLOŞ care în 

urma Conferinţei ICEGD de la Galaţi au dat startul Revistei SORGING. 

 Sunt un iniţiator al transferului de informaţii tehnice si didactice prin videobook-uri, având până 

la acest moment 8 astfel de cărţi publicate cu ISBN in diverse edituri acreditate CNCSIS. 

 Am reuşit sub egida SORGING să organizez in 2021 împreună cu un colectiv de excepţie din 6 

universităţi de stat, primul concurs naţional de Grafică Inginerească cu AutoCAD pe platforma 

MS Teams a Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 

(https://www.fib.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-stiintifice/concursuri-tehnico-

stiintifice/2021-concursuri-tehnico-stiintifice). 

 Ajutat de acelaşi colectiv de organizare, am reuşit în 2022 să finalizez cu succes primul concurs 

naţional de Grafică Inginerească cu Autodesk Inventor pe platforma MS Teams a Facultăţii de 

Inginerie şi Agronomie din Brăila şi intenţionez să-l transform într-un concurs tradiţional de sine 

stătător cu repetabilitate anuală (https://www.fib.ugal.ro/index.php/ro/cercetare/evenimente-

stiintifice/concursuri-tehnico-stiintifice/2022-concursuri-tehnico-stiintifice ). 

 

B. DIRECŢII  DE SUSŢINERE ŞI DEZVOLTARE A SOCIETĂŢII DE GRAFICĂ 

INGINEREASCĂ – SORGING: 

 
1. Colaborarea permanentă cu conducerea operativă a SORGING - ului cât şi cu administratorul 

site-lui oficial al societăţii pentru reactualizarea continuă a informaţiilor cu privire la membrii 

societăţii şi a activităţii întreprinse de ei. 

2. Creşterea preocupărilor în domeniul atragerii de noi membri cotizanţi în societate dar şi păstrarea 

celor existenţi. 

3. Sprijinirea cu participanţi a concursului naţional itinerant de Grafica Inginereasca cu AutoCAD. 

4. Stabilirea la începutul mandatului a unei planificări a universităţilor care urmează să organizeze 

concursul de Grafică Inginerească cu AutoCAD, pe durata întregului mandat care începe în 

2023.  

5. Continuarea organizării concursului de  Grafica inginereasca cu Autodesk Inventor de către 

Facultatea de Inginerie si Agronomie din Brăila. 

6. Extinderea si maximizarea utilizării platformei MS Teams la care s-au conectat aproape toate 

universităţile cu scopul prezentării on-line a unor subiecte de grafică tehnică de interes deosebit, 

pentru studenţi si masteranzi. Predarea de către un profesor invitat pe Teams, de la facultatea X 

la studenţii facultăţii Y, a unor prelegeri stabilite de comun acord intre cele doua facultăţi, ar 

conduce la creşterea interesului față de disciplinele de grafică inginerească.  

7. Extinderea societăţii prin primirea în calitate de membri necotizanți a studenţilor şi masteranzilor 

cu preocupări deosebite în domeniul graficii.  



8. Organizarea împreună cu ceilalţi membri din Consiliul de Administraţie a unui workshop pe 

platforma MS Teams, pe probleme de grafică tehnică în anii în care nu se organizează conferinţa 

ICEGD.  

9. Postarea pe pagina oficială a SORGING-ului a unor tutoriale de specialitate, sau efectuarea unor 

link-uri către subiecte de interes prezentate pe www.youtube.com. Crearea unor secţiuni cum ar 

fi:  AutoCAD, Autodesk Inventor, Siemens NX, Siemens Solid Edge, Solid Works, etc. 

10. Invitarea la deschiderea tuturor conferinţelor următoare organizate de SORGING a unor firme de 

specialitate care să prezinte noutăţile din domeniul graficii asistate sau a domeniilor 

CAM/CAE/PLM.  

11. Mărirea gradului de participare al studenţilor la concursul Grafică Inginerească și Design 

Industrial. 

12. Menţinerea unor strânse legături cu membrii societăţii în vederea acoperirii cu lucrări de 

specialitate a tuturor secţiunilor aferente revistei JIDEG. 

13. Îmbunătăţirea imaginii SORGING prin intervenţii la comitetele de organizare ale conferinţelor 

naţionale şi internaţionale cu desfăşurare în România în vederea menţionării SORGING - ului pe 

invitaţia de participare alături de alţi colaboratori pentru organizarea evenimentului. 

14. Sprijinirea atât a colectivului redacţional al revistei JIDEG cât şi a colegilor care organizează 

conferinţa, la acţiunea de recenzare a lucrărilor trimise spre publicare. 

15. Promovarea societăţii printre cadrele didactice din universităţile din care facem parte în vederea 

sponsorizării cu acel 2% din impozite. 

16. Intensificarea colaborărilor de tip „Profesor Visiting” între universităţile din ţară sau străinătate. 

17. Promovarea imaginii societăţii în rândul studenţilor şi masteranzilor prin postarea siglei 

SORGING pe site-ul  fiecărei facultăţi în parte, la o secţiune de tip „Parteneri în educaţie”,  care 

să realizeze un link către site-ul www.sorging.ro  

 

Menţionez că activităţile propuse prin prezentul program managerial vor fi armonizate cu 

programul managerial al preşedintelui şi a celorlalţi membri din conducerea SORGING.  

 

 

 

11.01.2023       Conf.ec.dr.ing. Adrian Mihai GOANŢĂ 


