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Distinşi oaspeţi,
Onorată asistenţă,
Am deosebita plăcere de a vă ura “Bun venit” în Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională SEA-CONF 2015! Ne bucurăm că la
această primă ediţie avem o numeroasă participare naţională şi internaţională, 166 de
cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din instituţii prestigioase urmând să prezinte 142
de lucrări în cadrul a 6 secțiuni. Avem invitați din Bulgaria, Emiratele Arabe Unite,
Franța, Germania, Republica Moldova, Marea Britanie, Turcia și România. Nu pot să nu
vă mulţumesc stimaţi participanţi pentru interesul manifestat faţă de această conferinţă.
De asemenea doresc să mulţumesc sponsorilor principali pentru sprijinul acordat:
Fundaţia Gheorghe Balaban, Tipografia Muntenia şi hipermarketul Dedeman.
După cum bine ştim cu toţii cercetarea ştiinţifică este unul din motoarele
dezvoltării economice şi sociale, perspectivă care justifică atenţia deosebită şi
importanţa prioritară de care se bucură acest domeniu în mediul academic. O astfel de
abordare, generoasă și corectă trebuie susținută de o finanțare pe măsură. Pornind de la
realitatea care ne dezavantajează că în Europa cheltuielile pentru C-D-I sunt de
aproximativ 2%, comparativ cu SUA 2,6% sau Japonia 3,4%, Comisia Europeană a
stabilit ca obiectiv în strategia Europa 2020 o alocare de 3% din PIB. La această
investiție trebuie să contribuie atât sectorul public cât și cel privat.
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România are ca țintă pentru 2020 alocarea a 2% din PIB pentru activitatea de C-D-I din
care 1% cheltuieli publice și 1% investiții private. Investițiile private vor fi încurajate prin
măsuri fiscale cum ar fi crearea unui mecanism prin care firmele private să poată dona 2%
din impozitul pe profit instituțiilor de cercetare. Mizăm cu toții că aceste obiective se vor
adeveri și finanțarea proiectelor de cercetare pe bază de competiție se va relansa.
Reuniunea ştiinţifică la care luaţi parte în aceste zile se înscrie în direcţiile noastre
strategice de acţiune şi este o continuatoare a unei manifestări cu tradiţie în Academia
Navală ~ Conferinţa Ştiinţifică Internaţională Nav-Mar-Edu, care era organizată bienal şi a
cărei ultimă ediţie, cea de-a 23-a, a avut loc în anul 2013. Din dorinţa de a aduce un plus
de valoare şi recunoaştere internaţională iată că în acest an organizăm pentru prima dată
SEA-CONF la care vă vom aştepta în fiecare an. Perioada pe care am ales-o nu este nici ea
întâmplătoare, acest eveniment desfăşurându-se în preajma sărbătorii la data de 17 mai a
unui simbol al navigaţiei şi al Academiei, Nava şcoală „Mircea”, care timp de 76 de ani, a
avut o contribuţie majoră în formarea „călătorilor pe drumuri de apă”.
Am convingerea că această conferinţă ştiinţifică va reprezenta o platforma de
diseminare a celor mai noi rezultate şi aplicaţii obţinute în domeniul ştiinţelor inginereşti,
se vor stabili noi contacte şi se vor contura noi direcţii de colaborare şi cercetare.
Declar deschise lucrările conferinţei SEA-CONF 2015 şi vă doresc tuturor mult
succes!
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