
Scrisoare de intenție  

 

Dragi membri SORGING, 

Numele meu este Alina DUȚĂ și aș fi încântată să mă alătur echipei Consiliului de 

administrație SORGING pentru funcția de vicepreședinte. 

CV-ul meu prezintă abilitățile mele și experiența de peste 25 ani în domeniul Graficii 

Inginerești, iar printre aptitudinile organizatorice, fac mențiunea că am coordonat Conferinta 

Internationala ICEGD 2019, 15 – 17 mai 2019 și Concursul Studenţesc Național 

Extracurricular Tehnico– Ştiinţific –”Grafică Inginerească cu AutoCAD”, 18 mai – 21 mai 

2022, la Universitatea din Craiova. 

Doresc să folosesc experiența mea pentru a putea îndeplini următoarele obiective 

propuse prin proiectul personal de activitate în cadrul Societății Române de Grafică 

Inginerească: 

- Mărirea numărului de membri ai Societății prin atragerea absolvenților care 

profesează în domeniul ingineriei, a proiectării asistate; 

- Cooptarea în poziția de membru onorific a unor personalități din mediul academic 

internațional, ceea ce ar conduce la o mai buna vizibilitate a Societății, și în același 

timp la o implicarea privind promovarea conferintelor ICEGD și a revistei JIDEG; 

- Intensificarea legăturilor cu firmele producătoare de software (CAD/CAM/CAE) care 

ar putea să ajute la inițierea unor proiecte de anvergură, dar și prin sponsorizări 

pentru organizarea conferințelor și concursurilor studențești; 

- Completarea site-ului cu mai multe date (ex: conferințe internaționale din domeniu, 

link-uri către aceste informații) care să stârnească curiozitatea, implicit dorința de 

a-l accesa frecvent; 

- Implicarea în planificarea succesiv – repetitivă a Conferinței Internaționale ICEGD 

prin stabilirea unei ordini pentru desfășurarea acesteia astfel încât să se evite 

situațiile de sincopă și să permită o mai bună organizare planificată din timp; 

- Creșterea numărului de apariții anuale a revistei JIDEG (de la bi-anual la 

trimestrial), iar unul dintre volume să fie alocat în exclusivitate lucrărilor studențești 

pentru antrenarea tinerilor în activitatea de grafică si promovarea viitorilor 

ingineri; 

- Promovarea cu vizibilitate maximă a concursului anual pentru studenți, în domeniul 

graficii inginereşti – CSGIDI, dar și a concursurilor extracurriculare (AutoCAD 2D, 

Inventor) prin evidențierea atât a participantilor, cât și a câștigătorilor pe site-ul 

SORGING. 

Menționez că activitățile propuse vor fi încadrate și armonizate cu programul 

managerial al președintelui și a celorlalți membri din conducerea SORGING.  

 

Vă mulțumesc! 

 

 

Conf.univ.dr.ing. Alina Duță, 

Universitatea din Craiova 

 04.01.2023 


