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Ing. Alecsandru ZABET- Hidroelectrica Bucureşti 

Ing. Marinela SERACHITOPOL – Revista de Turnătorie 
 
Troia, Bizanţ după Bizanţ cum spunea Nicolae Iorga, Constantinopol, Istanbul, localizări, denumiri, civilizaţie, 

cultură, istorie, zonă de interferenţă a mai multor civilizaţii, centru nodal strategic, economic, politic şi în felul 
acesta se pot înşirui mult mai multe lucruri despre acest Megapolis universal. 

Totul musteşte de istorie, de artă, de cultură, de civilizaţie. Dacă un călator ajunge la Istanbul şi vede locurile 
istorice în care s-au hotărît destinele multor ţări şi  popoare,  automat se teleportează în coordonatele spaţiale şi 
temporale ale timpului respective. 

Această zonă este foarte aproape de centrul geografic al pământului care este în Kurdistanul turcesc. 
Aceasta zona a fost este si va fi intodeauna si puternic disputata , deoarece este un loc de confruntare intre 
civilizati si culturi diferite. Ea este legatura dintre tarile din bazinul Mari Negre si tarile din bazinul mediteranian , 
este legatura dintre doua mari continente Asia si Europa , este legatura dintre present , trecut , si viitor. 

Aceasta zonă însă aparţine Turciei moderne, laice şi europene, pentru că Turcia a fost, este, şi va rămâne o 
ţară europeană,  toate acestea datorându-se unui mare conducator şi reformator Atatürk. Aici locuiesc deopotrivă 
turci, armeni, evrei, arabi, europeni de la nord şi sud de Dunăre, paşnic,  într-o mare armonie şi toleranţă unii faţă 
de alţii. Ei au învăţat şi şi-au însuşit mijloacele de trai unii de la alţii încât aici găsim cei mai mari negustori care 
stăpânesc la perfecţie arta negocieri şi a negustoriei. Oamenii sunt calzi, primitori, binevoitori şi foarte atenţi cu 
călători ca să nu plece cu mâna goală şi nemulţumiţi din orasul lor.  Probabil şi acesta este unul din marile secrete 
ale măreţiei şi prosperităţii  Istanbulului. Aici au loc simfozioane şi consfătuiri politice de anvergură mondială, mari 
expoziţii şi târguri din diferite domenii. 

În perioada16-19.10.08 a avut loc la Istanbul în Turcia, târgul internaţional de piese turnate din oţel, fontă, 
neferoase şi materiale auxiliare pentru turnătorii, oţelării şi tratamente termice, cuprinzând trei secţiuni – 
“ANKIROS 2008, ANNOFER 2008 şi TURCAST 2008”. 

Ceremonia de deschidere  a avut loc pe 16 octombrie 2008 şi a fost onorată de Ministrul de Comerţ Exterior, 
dl Kürşad TÜZMEN, preşedinte al celui de al  4lea Congres Internaţional de Turnătorie - preşedintele  Asociaţiei 
de Turnătorie din Turcia TUDOKSAD, domnul Yaylalı GÜNAY, preşedintele  celui de al 14lea  Congres de 
Metalurgie şi Materiale, prof. dr. Cüneyt Arslan, preşedintele Camerei Inginerilor Metalurgi – UCTEA, domnul 
Cemalettin KÜÇÜK, secretar general al Asociaţiei producătorilor de fontă şi oţel din Turcia - D.Ç.Ü.D., domnul 
Veysel YAYAN, preşedintele consiliului director al Hannover Messe Ankiros Fuarcılık,  domnul Ibrahim Anil, 
secretarul general al CECOF/CEMAFON şi director al EUNITED, dr. Gutmann HABIG, preşedintele  Consiliului de 
administrare al Deutsche Messe AG, dr. V. Wolfram FRITSCH, membru al Consiliului de administrare al Deutsche 
Messe AG, Dr. Andreas GRUCHOW, reprezentanţi din industria de metalurgie. Interesul şi participarea la nivel 
naţional şi internaţional din acest an a fost mare atât pentru târg, cât şi pentru cele două congrese concurente, 
organizate de Asociaţia de Turnătorie din Turcia şi de Camera Inginerilor Metalurgi – UCTEA. 

La deschiderea târgului a luat cuvântul preşedintele Hannover-Messe Ankiros Fuarcilik A.S.- Ibrahim Anil şi 
preşedintele Turkish Foundrymens Association -Yaylah Gunay. 

Expoziţiile ANKIROS – ANNOFER – TURKCAST 2008 au ocupat o suprafaţă de 15 006 m2 unde au 
participat 786  companii din 38 de ţări, iar numărul de vizitatori a fost 14058 din 49 de ţări. Ţările participante au 
fost: Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Bulgaria, Canada, China, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, 
Franţa, Germania, India, Iran, Israel, Italia, Japonia, Korea, Luxemburg, Macedonia, Norvegia, Pakistan, Polonia, 
Republica Belarus, România, Rusia, Slovenia, Africa de Sud, Spania, Suecia, Elveţia, Olanda, Turcia, Ucraina, 
Emiratele Arabe, Marea Britanie SUA. 

 
Concomitent cu tărgul s-a desfăşurat: cel de al 4lea Congres Interna ţional de Turn ătorie  cu tema: “Cooperation 
For Global Competition”  organizator: Hannover – Messe Ankiros Fuarcilik A.�. unde au fost prezentate 26 de 
lucrări din 9 ţări diferite, precum şi cel de al 14lea Congres Interna ţional de Metalurgie şi Materiale,  organizat de 
Camera inginerilor metalurgi - UCTEA unde au fost prezentate 200 de lucrări din 14 ţări diferite. În paralel au avut 
loc două mese rotunde  cu tema “The Effects of Globalisation to Turkish Metallurgy  Sector” and “The Situation 
of Iron and Steel Industry in both Turkey and the W orld and Expectations. La aceste mese rotunde au participat 
delegaţii din Germania, Azerbaijan, Algeria, Franţa, Marea Britanie, Iran, Spania, Japonia, Kosovo, Macedonia, 
Norvegia, Polonia şi Rusia. 

Principalii organizatori şi sponsori ai târgului au fost: TÜDÖKSAD (Foundrymen’s Association of Turkey); 
UCTEA (Chamber of metallurgical Engineers); KOSGEB (Small and Medium Industry Development Organization); DÇÜ 
(Iron and Steel Producers Association); DTM (Undersecretariat of the Prime Ministry for Trade);  CECOF (European 
Committee of Industrial Furnace and Heating Equipment Associations); CEMAFON (European Committee for Materials 
and Products for Foundries); EUNITED (European Metallurgical Equipment Association); AMAFOND (Italian Association 
for Foundry Machinery Producers); VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau - German Engineering 
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Federation);  FESA (Foundry Equipment & Supplies Association); MC-CCPIT (Metallurgical Council of CCPIT- China); 
FUNDIGEX (Castings Exporter’s Association of Spain) 
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Cu ocazia desfăşurării târgului ANKIROS – ANNOFER - TURKCAST  din acest an,  Asociaţia Tehnică de 
Turnătorie din România a organizat deplasarea unui grup de specialişti din toată ţara. Totodată, la propunerea 
organizatorilor târgului , Revista de Turnătorie a avut un alocat un stand  de 6 mp cu toate facilităţile necesare 
unde au fost expuse mai multe exemplare ale revistei, iar firme din România, precum, BURGEROM Reşiţa , 
TIMPURI NOI Bucureşti ; INCDT COMOTI - Bucureşti ; UZTEL PLOIE�TI  au expus pliante şi postere. Standul 
românesc s-a bucurat de succes şi a avut  vizitatori din ţări ca Turcia,  Germania, Italia, Spania, Austria, Africa de 
Sud, India, Rusia, Bielorusia care au fost interesaţi de Revista de Turnătorie, precum şi să afle mai multe informaţii 
despre turnătoriile din România. Participanţii din partea româniei la Târgul METEF 2008 au fost: Adriana Neac şu 
, Ion Berinde  – BURGEROM Reşiţa; Verdeş Gheorghe,  Pu şcaş Cristian - INCDT –Comoti Bucuresti; Carmen 
Dumitru, Gheorghe Dumitru  –  INTEC Bucureşti; Musledin Ali  – Hüttenes-Albertus România; Stan Gheorghe, 
Stan Vasilica, Grozea Laura, R ău Doinea  – UZTEL Ploieşti; Cioroianu Ruxandra Laz ăr Natalia  – TIMPURI 
NOI Bucureşti; Elekes Jozsa Marton -  TRANSMETAL Gheorghieni ; Zabet Alecsandru  – HIDROELECTRICA 
Bucureşti ; Emil  Riti Mihoc  – Universitatea Tehnică Cluj Napoca ;
Serachitopol Marinela  – ATTR – Revista de Turnătorie  

 


