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Lansări de proiecte la început de an. Primele reacții și concluzii.
De Nicolae Fildan
Anul 2018 se prefigurează a fi un an bogat în
proiecte și activități. Ce și cum facem astfel
încât rezultatele, la sfârșitul acestui an și în
De
Comitetul Editorial
anii următori, să fie pe măsura așteptărilor.
Sunt întrebări la care ne propunem să
căutăm răspunsuri.
d
Un proiect important, pentru noi, la acest
început de an, a fost lansarea primului număr
al Jurnalului Ingineresc Dobrogean (JID) pe
data de 11.01.2018 . Lansarea a constat din
mai multe activități desfășurate pe mai
multe planuri. Prima a fost postarea
publicației pe blog-ul nostru. A fost urmată
de
Fildan
deNicolae
transmiterea
de mesaje către membrii
AGIR CTA și către Consiliul Director (CD)
AGIR și s-a încheiat cu postarea unor linkuri pe FACE BOOK . Au urmat reacțiile
primite pe telefon, pe mail și pe FB. Se poate
spune că a fost o lansare către lumea reală
prin intermediul mediului virtual.

memorabilă pentru noi: “ O publicație cu
personalitate, realizată cu profesionalism
și cu multă dăruire”. În plus, Domnul
Gheorghe Manolea a redistribuit mailul
nostru de promovare către toate sucursalele
și filialele AGIR (similar cu promovarea pe
care o realizează pentru publicația Sucursalei
AGIR DOLJ - “Curier Ingineresc”).
Domnul Dorin Dan – Președinte AGIR Iași, a
transmis felicitări prin telefon și prin FB
(‘Like’ la postare si ‘SHARE’ pe rețeaua
proprie de socializare). Si-a exprimat intenția
de a lansa, în scurt timp, o publicație similară
la AGIR Iași etc.
Referitor la postarea făcută pe FB, au apărut
o serie de felicitări și de like-uri de la
persoane care nu sunt membri AGIR CTA
(avem speranța că o parte din ei ni se vor
alătura ca noi membri).

Prima felicitare a fost primită de Domnul
Președinte AGIR Mihai Mihăiță, felicitare
care ne motivează și, în același timp, ne
obligă să continuăm ce am început.

O primă concluzie. Se poate afirma că s-au
făcut pași semnificativi către un nou tip de
comunicare și de colaborare, bazat pe un
parteneriat benefic pentru toți.

A fost urmată de aprecierea postată direct
pe pagina publicației noatre (la rubrica
comentarii) de către Domnul Gheorghe
Manolea – Președinte AGIR Dolj, astfel încât
ea poate fi văzută în detaliu de cei interesati.
Reproducem, din această apreciere, o frază,

Al doilea mare proiect lansat de noi la acest
început de an a fost: “Creativitate și inovare
inginerească în era digitală”. Reînnoim și cu
această ocazie, invitația de a participa alături
de noi la punerea lui în practică.
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COLȚUL EPIGRAMISTULUI
La 100 ani de la Marea Unire
Conducătorii, cu televizorul,
Dup-o Unire-atât de lăudată,
Au reușit s-aducă tot poporul
Mai dezbinat decât a fost vreodată!
Ing. Dan Norea
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Cel mai important proiect pentru anul 2018
a fost lansat
anul trecut la
nivel național
de către
AGIR și se
referă la sărbătorirea CENTENARULUI
AGIR și a MARII UNIRII, care este în faza de
pregătire. Am publicat în JID o listă cu
evenimentele dedicate acestor sărbători pe
care o să o reluăm și în numerele viitoare.
Anul CENTENARULUI AGIR și a MARII
UNIRII ar putea să reprezinte, pentru noi toți,
un moment important în care să
declanșăm acea schimbare de fond de care
avem nevoie. Așa cum bine se precizeazează
și în epigrama de mai jos:
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Arta, creativitate și inovare în inginerie. Interviu cu un inginer din
Reșița – Marius Hegedus.
De Nicolae Fildan
d
I-am propus domnului dr. ing. Marius
Hegedus să răspundă la
câteva întrebări
adresate de cineva care
ar dori să-l cunoască.
Acest joc s-a baza pe
de Nicolae Fildan
faptul că mă așteptam
să primesc răspunsuri
interesante (citisem o
parte din lucrările pe
care le publicase pe internet), care o să
surprindă prin originalitatea lor.

Azi, în al 100-lea ceas...

La sărbătoarea asta centenară
Dorim, cu mic cu mare, o schimbare,
Dar trebuie atunci, ca să apară,
Să ne trezim din lunga hibernare

Ing. Dan Norea

Pentru trezirea rapidă din lunga hibernare
ar trebui ca, la evenimentele dedicate
CENTENARULUI AGIR si a MARII UNIRI, să
se realizeze dezbateri și analize publice pe
teme de genul: cine am fost ?, cine suntem?
și ce vrem să devenim ?.
Scopul acestor dezbateri va fi atins dacă, în
urma lor, fiecare va înțelege ce trebuie
schimbat, cum și când și dacă fiecare se va
implica efectiv în realizarea ei.
În plus, se poate afirma că modul de
desfăsurare/realizare a ultimelor
demonstrații publice va facilita urgentarea
aplicării schimbării.
În sprijinul realizării schimbării vine și
discursul Preșentelui Klaus Iohannis
dedicat sărbătoririi Micii Uniri .
Ca urmare a schimbării, un obiectiv
important de atins ar fi să devenim “reperul
istoric dătător de energie profesională”
pentru generațiile care urmează, așa cum,
foarte bine, precizează dl Gheorghe
Manolea ( în aprecierea postată pe pagina
JID).
În concluzie. Vă invităm să participați atât
la dezbateri cât și la punerea în practică a
propunerilor agreate de comun acord.

Drumul parcurs de domnul Marius Hegedus
confirmă necesitatea trecerii la
implementarea noilor modele educaționale.
Ca autodidact, a urmat o pregătire specifică
modelului educațional STEAM (Science
Techology Engineering Arts Mathematics )
cu mult înainte ca acest model să apară.
(Detalii despre STEAM pot fi găsite și pe
blog-ul nostru la rubricile Creativitate și
inovare, Societatea viitorului și ingineria).
Prin ceea ce a realizat demonstrează faptul
că aplicarea acestui model permite
dezvoltarea inovării și creativității.
Prin evoluția sa profesională, confirmă faptul
că în era digitală, în care suntem, profesia de
inginer clasic se transformă în cea de
inovator, ca de alfel toate celelalte profesii
(profesor, doctor etc).Pregătirea pentru
toate profesiile are la bază, în țările
dezvoltate, modelul educațional STE(A)M.
(STEAM s-a dezvoltat din modelul inițial
STEM adăugând Arta).
Interesante sunt și sintezele bibliografice
realizate pe diverse teme și domenii,
prezentate la sfârșitul interviului.
Ne oprim aici cu încercarea încadrării
realizărilor domnului Marius Hegedusin
modele și concepte .
Vă propun, în continuare, să descoperim,
împreună cu dl Marius Hegeduș, farmecul și
frumusețea faptelor concrete, importante
(pentru unii) sau mai puțin importante
(pentru alții) și a imaginației creatoare care
ne acaparează existența și ne face fericiți sau
nefericiți, funcție de așteptările fiecăruia.

Cum ați devenit membru AGIR
CONSTANTA ?....
S-a întâmplat în urmă cu vreo 2 ani, căutând
oameni cu idei și preocupări similare în
domeniul conexiunilor dintre inginerie si
artă, al abordărilor artistice, umaniste în
inginerie, curent ce se conturează tot mai
puternic in zilele noastre[1]. Mi-a atras
atenția un articol al dlui ing. Nicolae Fildan,
am intrat în dialog si...asta este.

Ce facultate ați terminat ?
Am terminat în 1987 Facultatea de Mecanică,
Secția Maşini Hidraulice a Politehnicii din
Timişoara.

Cu ce v-ați ocupat şi ce ați mai studiat
după terminarea facultății ?
Este o întreagă istorie. Studiu, creație (multi
și interdisciplinară) și treceri prin cele mai
neașteptate zone ale științei şi artei
inginerești.
Am revenit acasă la Reşița şi am început ca
inginer stagiar, la Uzina Constructoare de
Maşini, la secția care producea turbine
hidraulice,

apoi la departamentul de marketing.
Pornind de la diagnoza şi remediul unor
avarii în funcționare la o maşină unealtă de
frezat spațial, am realizat primul brevet de
invenție, o acționare - automatizare
hidraulică, apoi lucrarea de doctorat[2].
Am mai avut activitate didactică atât la
Institutul de Subingineri cât si la un liceu
industrial din Reşița.
Ulterior, am înființat un mic atelier,
producând mobilier din rame şi cadre de
lemn la comandă pentru piața locală.
Soluția constructivă şi tehnologia, erau
bazate în principal pe o singură operație de
debitare pe nişte circulare pe care le-am
construit în regie proprie. Aşa erau vremurile.
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Am realizat şi omologat şi un prototip de
automobil cabrio exotic cu caroseria din
fibră de sticlă şi mecanica de Dacia
SuperNova,
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încerc să contribui prin latura artistică,
socială a creației inginereşti.
Spre exemplu, este de notorietate paragina
în care a ajuns minunata noastră stațiune
montană Semenic. Această situație,
nostalgia după momentele trăite acolo,
dorința de a reveni într-un cadru natural,
rural, arhitectonic fascinant, mi-au „revelat”
construcția/ casa ideală: imersată total în
natură, la scară umană, eficientă/
independentă energetic şi rapid
realizabilă la costuri reduse.

având intenția de a dezvolta o
microproducție [3]. Nu a fost să fie, a rămas
doar prototipul, care este un unicat în
premieră națională şi o vedetă locală.
Conformarea la legislația tehnică de
omologare a fost însă adevărata provocare
şi un câştig profesional pe măsură.
Am abordat și domeniul construcțiilor,
concepând o structură (ceva mai
„îndrăzneață”) de planşeu şi grinzi din beton
armat în consolă la casa părintească.
Aceasta mi-a deschis curiozitatea pentru
învelitorile subțiri din beton armat, pe care
le-am „explorat” sculptural în cadrul studiilor
ulterioare de artă [4].
Am inovat şi în domeniul aparaturii medicale,
formația mea de inginer hidraulician, fiind
compatibilă şi cu generarea de aerosol salin.
O instalație de ventilație cu debit controlat
în care se dispersează tot controlat o
soluție salină apoasă nebuizată micronic, a
fost răspunsul (meu) ingineresc la a controla
concentrația aerosolului dintr-o încăpere
terapeutică. Şi aceasta, cu tot cu cercetare,
la costuri imbatabile față de alte oferte de pe
piață. A fost „însuşit” de Ministerul Sănătății
şi funcționează cu succes şi astăzi în
cabinetul medical al soției [5].

Soluția novatoare, materialele au venit (tot)
din istoria (mea) profesională : pt. cca 100
mp construcție subterană la o adâncime de
max. 3 m şi acoperiș viu/ verde , o structurăcadru din 4-5 mc grinzi de lemn, piese
adecvate de legătură şi 2-300 mp ondulină
din fibră de sticlă, face cu prisosințăfață la
toate „provocările mediului” şi implicit la
normele de proiectare [7]. Marea problemă
este din nou nu cea tehnică, nici financiară, ci
cea de conștientizare, oportunitate, de
context general.
O mare problemă o va constitui cum ne vom
deplasa/ mișca fără a mai „devasta, agresa”
mediul cu alte noi şosele şi/ sau
(mega)infrastructuri. Zborul cu decolareaterizare verticală, la punct fix, la viteze
mici şi mai mari ar putea fi răspunsul.

Ce proiecte aveți acum ?
Totul se construieşte spiral, realizările,
lecturile şi studiile de până acum (inclusiv în
domeniul artei), m-au apropiat de
dimensiunea umană, socială a profesiei
inginereşti. Problema punerii în valoare,
prin „raportare universală” (europeană,
mondială), a uriaşului nostru patrimoniu
tehnic, ca izvor de înțelepciune şi dezvoltare,
este una din preocupări [6].
Sustenabilitatea dezvoltării economice,
revenirea la natură şi la valorile umane ca
sursă a „fericirii” individului şi societății (în
detrimentul consumerismului, goanei după
profit, opulenței, etc. ) sunt idealuri la care

Şi cu vehicule care să fie cât mai compacte,
sigure, silențioase, universale şi la costuri
rezonabile. În aceste condiții, cu un astfel de
„aerotaxi”, nu s-ar mai opune nici soția mea
să ne mutăm „în vârf de munte” (la
bătrânețe) . Ar ajunge în nici 10 minute „la
oraş”, la fel şi copiii celor mai tineri, atât la
medic cât şi la şcoala pe care şi-o doresc.
„Revenind cu picioarele (mai) pe pământ”,
am observat că astfel de preocupări chiar

sunt în atenția cotidiană a inginerilor şi în
special a militarilor de pretutindeni. Chiar şi
a institutului INCAS Carafoli de la noi, dar au
renunțat din 2010. În schimb israelienii se
apropiede un astfel de deziderat cu un
vehicul aerian la costuri sub o sută de mii de
dolari, iar militarii americani au în vedere
submersibile zburătoare. Deocamdată au
construit astfel de drone în mai multe soluții
constructive[8].
Din nou istoria mi-a relevat fapte
surprinzătoare: în 1923 Traian Vuia
intenționa să producă printre primele
elicoptere din lume la Reșița, în baza unui
brevet care perfecționa deopotrivă atât
mijloacele de propulsie șiportanță pentru
zbor cât şi turbinele hidraulice[9].
Ce conexiune peste timp mai tulburătoare şi
mai provocatoare decât aceasta, cu ideea de
a folosi rețelele de profile
aerohidrodinamice, nu la concepția maşinilor
hidraulice ca în mod uzual, aşa cum au şi
evoluat în timp, ci la un dispozitiv compact,
în tunel, pentru a asigura portanța necesară
zborului, respectiv deportanța necesară
scufundării în apă (la un același vehicul). La o
primă investigare a literaturii de specialitate,
potențialul acestei soluții- recentă cerere de
brevet a subsemnatului , comparativ cu
altele deja aplicate şi descrise public, pare
promițător prin prisma (noilor) obiective
tehnice şi funcționale de mai sus[8].
Deopotrivă însă, există rezerve şi semne de
întrebare la care numai cercetarea
experimentală pe model şi adaptat
circumstanțelor date, poate constitui
„criteriul ultim al adevărului”. Chiar dacă la
limită, resursele necesare unei astfel de
cercetări ar fi accesibile şi la „scară
personală”, finalitatea demersului, respectiv
aplicarea la un vehicul pentru pasageri/ chiar
şi numai la o dronă, de departe nu (mai) este.
Ce altceva aş mai putea să adaug?....că nu
se face primăvară cu o singură floare ?, dar
cu un câmp de flori, da ! Ciclic, peste tot în
lume, chiar şi în țara şi casa mea. Trebuie
doar să mă bucur şi să sporesc acest miracol.
Pentru că „Viața e guvernată de scop, de la
ce ESTE spre ce AR PUTEA FI” (Mihai Nadin
[10], despre anticipație). Şi prin efort creator,
respectiv artă- inginerie, VA FI...de la un
banal strat protector de gresie colorată
transformând epava maşinii din copilărie
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Proiectul „ResponSEAble”. Oceanele durabile: responsabilitatea
noastră colectivă, interesul nostru comun.
De Iulian Nichersu

Considerații generale

într-o capsulă a amintirilor şi tuturor
posibilităților...până la (noi) „submersibile
zburătore”,... cu şi fără rețele de profile
portante: „Viul este expresia creativității,
nimic nu este la fel” (Mihai Nadin, preluat de
la Elsasser).
Referiri bibliografice
1. Despre inginerie, artă şi filozofie
http://visitfactories.com/pdf/Online
_Resources.pdf
2. Despre lucrarea mea de doctorat
http://www.visitfactories.com/blog
/?p=161
3. Despre automobilul retro exotic
prototip
http://www.dekaraso.ro/auto.php
4. Despre atelierul interdisciplinar
artă- inginerie, sculptură cu
învelitori subțiri din beton armat
http://www.visitfactories.com/acre
sidence.php
5. Despre încăperea terapeutică cu
aerosol salin
http://www.dekaraso.ro/salina.php
6.

Despre punerea în valoare a
patrimoniului tehnic şi cultura
inovării la Reşița
https://www.facebook.com/permal
ink.php?story_fbid=184096977618
8628&id=100008268691471
7. Construcție subterană din lemn şi
fibră de sticlă
http://www.visitfactories.com/blog
/?p=423
8. Despre dispozitivul de/portant cu
rețelele de profile aerodinamice în
tunel, comparativ cu alte soluții
(deja aplicate) pentru vehicule
submersibile şi zburătoare
https://www.facebook.com/permal
ink.php?story_fbid=190913491603
8780&id=100008268691471
9. Despre intenția lui Traian Vuia de a
construi elicoptere la Reşița în 1923
https://www.facebook.com/permal
ink.php?story_fbid=202667401428
4869&id=100008268691471
10. O poveste (a mea) despre Reşiţa şi
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(“interacţiunea” cu) Mihai
Nadin http://www.visitfactories.co
m/blog/?p=288

ResponSEAble – ”Sustainable oceans : our
collective responsibility, our common interest.
Building on real-life knowledge knowledge
systems for developing interactive and mutual
learning media”
«Oceanele
durabile:
de Nicolae
Fildanresponsabilitatea noastră
colectivă, interesul nostru comun. Să construim
în condiții reale sisteme de cunoaștere și
valorificare a cunoștințelor pentru dezvoltarea
mediilor de învățare interactive și reciproce»

alfabetizare marina se adresează (nivelul de
cunoaștere și de înțelegere și constrângerile
pentru schimbarea comportamentului);
înțelegerea insuficientă a mesajului: alfabetizare
marină cine, ce și unde.

O scurtă prezentare
ResponSEAble este un proiect H2020 - BG-132014: Ocean literacy – Engaging with society –
Social Innovation, Grant-ul 652643.

Creșterea presiunilor asupra mărilor și oceanelor
creează dificultăți pentru a proteja mările de
consecințele utilizării intensive și modificări
antropofgene. Necesitatea unei mai bune
înțelegeri a oceanelor și a relațiilor dintre
ecosisteme și habitate, indiferent dacă este vorba
de actorii societății legate de mări și de cetățeni în
ansamblul său, solicită acțiuni ferme de reducere
a presiunilor asupra ecosistemelor marine și
Proiectul va dezvolta un material de comunicare
oportunitățile de dezvoltare durabilă oferite de bine orientat și solid care va crește gradul de
oceanul ”confiscat”.
conștientizare a responsabilității (individuale și
colective) noastre și a interesului pentru
În timp ce funcționarea oceanelor și a relațiilor
inter-ocean rămân puțin înțelese, cunoașterea s-a asigurarea sustenabilității oceanului și a
ecosistemelor sale. Proiectul se bazează pe
îmbunătățit în ultimele decenii. Au fost, de
evaluări critice ale: (1) strategiilor de comunicare
asemenea, dezvoltate inițiative pentru a strânge
toate cunoștințele disponibile privind oceanele și existente, materialelor și guvernării care se
concentrează asupra oceanului; (2) valorile,
pentru a îmbunătăți utilizarea cunoștințelor
percepțiile și înțelegerea statului, funcționarea și
disponibile de către diverși actori.
rolul oceanului de către diferite tipuri de părți
interesate și de publicul larg; (3) cunoștințele
(științifice) existente în relația ocean-om, în
special în ceea ce privește serviciile ecosistemice
care pot fi furnizate de ecosistemele oceanice și
posibilitățile de dezvoltare (viitoare) și de ”blue
growth” și de presiuni impuse asupra oceanelor .
Aceste evaluări critice vor ajuta identificarea
grupurilor țintă prioritare cu responsabilități și
interese cheie în starea oceanelor noastre - astăzi
și în viitor. De asemenea, proiectul ResponSEAble
își propune să susțină apariția unui sistem eficient
În ciuda cunoștințelor și a eforturilor crescânde de și dinamic al cunoașterii oceanelor, care să
contribuie la creșterea gradului de conștientizare
educare, informare și sensibilizare privind
a responsabilității individuale și colective, directe
problemele legate de conservarea mărilor și
oceanelor în Europa, alfabetizarea marină rămâne și indirecte a fiecăruia, pentru un ocean sănătos și
sănătos.
o provocare. Modificările comportamentale care
ar asigura oceanelor o stare ecologică bună, au de Proiectul se desfășoară în cadrul unui proces
străbătut un drum lung, așa cum este ilustrat de
participativ care implică actorii interesați din
starea actuală a oceanelor și mărilor. Acest lucru
sistemul de creare și diseminare a
poate fi explicat prin diferiți factori:
cunoștințelor, în patru regiuni marine europene
complexitatea înțelegerii relațiilor om-ocean;
(Marea Baltică, Marea Mediterană și Marea
dificultatea de a "face auzită marea" în multe
Neagră, Marea Nordului și Atlanticului, inclusiv
probleme de mediu, dificultatea de a capta
în dimensiunea sa transatlantică) și bazându-se
legăturile dintre societate și ocean în mesajele de pe procesul de cunoaștere științifică, va fi
comunicare; trebuie să ia în considerare mai bine dezvoltată și testată în condiții reale o platformă
caracteristicile grupului țintă cărora mesajele de
cu instrumente de comunicare inovatoare.
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Mediterană, Oceanul
Atantic Nordic, Marea
Nordului și Marea Baltică)
organizate cu
reprezentanți cheie din
comunitățile de sectoare
oceanologice, factorii de
decizie în domeniul
politicilor maritime și al
cunoașterii oceanelor.
Aceasta contribuie la
revizuirea cunoștințelor
oceanologice și a
inițiativelor de alfabetizare
marină și la identificarea
posibilelor căi de urmat
pentru creșterea eficienței
alfabetizării marine. De
asemenea, se
investighează inițiativele
naționale, tematice,
precum și noile inițiative de
alfabetizare/conștientizare marina, care sunt
Principiile cheie care conduc această dezvoltare
propuse (inclusiv activitățile propuse în primul
vor fi interactivitatea, învățarea reciprocă,
ciclu al MSFD). Se va analiza cost-beneficiu,
creativitatea și divertismentul. În cele din urmă, se pentru emiterea de recomandări posibile.
vor desfășura activități specifice pentru
asigurarea accesibilității utilizatorilor. În contextul Câteva concluzii
abordării prin tehnici PRA (Participatory Research
Pentru România, Proiectul Responseable este
Appraisal) proiectul, vizează co-elaborarea de
un instrument pentru sprijinirea dezvoltării
recomandări pentru strategii de alfabetizare
marină care să poată sprijini schimbările eficiente procesului de alfabetizare eficientă în domeniul
oceanografiei în regiunea Mării Negre și
din punct de vedere al costurilor din partea
identificarea principalelor probleme și
diferiților actori din lanțul valoric al oceanelor,
constrângeri pentru creșterea gradului de
astfel încât presiunile asupra ecosistemelor
conștientizare, informare și educare efectivă
oceanice să fie reduse și oportunitățile de
asupra relațiilor umane și oceanice. Obiectivele
dezvoltare valorificate. Proiectul ResponSEAble
regionale de alfabetizare include:
se bazează pe o serie de activități și procese
dezvoltate la nivelul UE, la nivel regional și
1. Să revizuiască prin participare publică
maritim transatlantic, mobilizând reprezentanții
cunoștințele existente privind cunoașterea
regionali ai comunităților oceanice - economice și oceanelor și inițiativele de alfabetizare marină la
științifice, selectați pe baza rezultatelor
nivelul regiunii Mării Negre;
evaluărilor critice realizate ținând cont și de
aspecte/segmente economice care sunt relevante 2. Să investigheze inițiativele de sensibilizare
(naționale, tematice, orientate către grupul țintă)
pentru fiecare scară geografică, prin efectuarea
care sunt în prezent propuse (inclusiv activitățile
unei evaluări regionale comune a inițiativelor și
propuse în primul ciclu al MSFD) în regiunea Mării
strategiilor de alfabetizare marină de astăzi.
Negre;
Sarcina acestui obiectiv este de a răspunde
3. Identificarea și prioritizarea principalelor
împreună cu părțile interesate la următoarele
provocări și constrângeri cu care se confruntă
întrebări: Ce este sau ce a fost făcut în domeniul
literației oceanice - și cum este organizată, în mod inițiativele de alfabetizare marină în regiunea
Mării Negre.
strategic? Cine conduce alfabetizarea marină și
care procese sunt puse în aplicare pentru definirea Pornind de la perspectiva largă a gestionării
priorităților, selectarea instrumentelor/media
durabile a Mării Negre, proiectul se va concentra
specifice? Care este managementul inițiativelor și în special pe următoarele aspecte-cheie
strategiilor de alfabetizare marină? Ce condiții
identificate pentru regiunea Mării Negre:
preliminare ar fi trebuit să fie puse în aplicare
- Turism costier durabil;
pentru consolidarea/eficientizarea eforturilor
actuale (individuale și colective) în domeniul
- Eutrofizarea
alfabetizării marină?
- Abordarea problemei speciilor invazive.
Sunt organizate două serii de workshop-uri
- Conceptul de micro și nano-plastice.
regionale (câte două în fiecare regiune maritimă
identificată, adică Marea Neagră, Marea
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Rezultatele proiectului vor ajuta la identificarea
posibilelor căi de urmat pentru creșterea
eficienței alfabetizării marine. Acestea vor ghida
elaborarea de recomandări pentru o strategie
utilă și eficientă de alfabetizare marină pentru
regiunea Mării Negre, răspunzând la următoarele
întrebări:
1. Care sunt principalele provocări pentru o
gestionare durabilă a Mării Negre? Și care sunt
opțiunile pentru rezolvarea acestor provocări?
2. Care sunt inițiativele de educare, informare și
sensibilizare privind conștientizarea relațiilor
umane și oceanice? Și care sunt principalele
provocări cu care se confruntă?
3. Care sunt principalele probleme și
constrângeri cu care se confruntă astăzi pentru o
alfabetizare eficientă și utilă în ocean în Marea
Neagră?

În concluzie, ca un proiect "în lumea reală",
programul ResponSEAble include un proces
regional, bazat pe două serii de workshop-uri
regionale, care se desfășoară în diferite regiuni
maritime ale Europei: Marea Neagră, Marea
Mediterană, Marea Baltică și Marea Nordului.
Acest proces regional va contribui la evaluarea
inițiativelor privind alfabetizarea marină în regiuni
și la elaborarea de recomandări pentru elaborarea
unor strategii de alfabetizare marină și de
sensibilizare, care să sprijine schimbările de
comportament legate de oceane, inclusiv
cetățenii și consumatorii finali.
Detalii pe site www.responseable.eu .
LA MULȚI ANI ! PENTRU TOȚI COLEGII
CARE SĂRBĂTORESC ZIUA DE NAȘTERE ÎN
LUNA FEBRUARIE.

Bararu Ion
Dudas Dezideriu Odet
Giacomo Catalano
Mitroi Marian Florin
Pericleanu Bucur Dan
Radu Serghei
Stavrositu
Steriu
Toma Alecu
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Reîntâlnirea cu Domnul Alexandru Mironov. Despre trecut, prezent și viitor
De Eugen Tiron
Constanta, încă, fiind autorul a peste 3500 de
tablouri de grafică cu imaginii arhitecturale și nu
numai, din țările lumii pe care le-a vizitat, în
27 Ianuarie 2018! Am avut privilegiul, în calitate
De Comitetul Editorial
de membru al Asociației Inginerilor din România – prezent colaborând, într-o echipa de
arhitecți, la realizarea unei bazilici la
Filiala Constanta, sa primesc invitația de a
Mânăstirea Dervent din jud Constanta.
participa la întâlnirea publică de la Casa de

Reîntâlirea

Cultură,
cu tema ”ROMANIA INCEPE DE LA
d
MARE” Organizatorul principal a fost Asociația
Strategia Dezvoltării ROMÂNIEI - Regiunea
Dobrogea.
Anunțarea organizării întâlnirii de a doua zi,
28.Ianuarie 2018, dedicată PROIECTULUI DE
ȚARA a fost un motiv în plus să-mi impun a
participa.
Cu toate
că, la experiența mea și a
de Nicolae
Fildan
faptului ca am asistat fără nici o putere de a
interveni în ultimii 28 de ani la acest proiect
întârziat, se năștea în mine sentimentul de
neîncredere în acest deziderat. Dar entuziasmul și
dorința de participare bazate pe trecutul meu de
implicare în activitatea științifică și tehnică de
dezvoltare din regiunea Dobrogea (construcțiile
navale), de pană la pensionare, mi-au motivat
prezenta. Din motive obiective manifestarea a
doua a fost amânată! Entuziasmul meu, însă, nu!
Mă interesează prezentul dar nu îmi este
indiferent viitorul acestei regiuni ca și viitorul țării
în general!

câștigătoare. Nu a ratat ocazia ca cei pe care ii
întâlnea să nu-i promoveze și să-i stimuleze în
același timp prin această singură formă.
Rezultatele de mai târziu ale acelor ingineri au
fost o confirmare a simțului editorialistului.

I-am oferit cartea de vizită, nu pentru numărul
de telefon sau e-mail, ci pentru a observa
domeniul pe care l-am abordat după ieșirea la
pensie, domeniul electroenergeticii – analiza
sistemelor energetice de producere, transport,
și distribuție a energie electrice, gaze, apa și
încălzire. Fără a detalia, l-am rugat să observe
www.eox.ro din cartea de vizită. Surprinzător
pentru mine nu a fost că nu am primit așteptatele
aprecieri! Fără să-și dea seama de culpa care
astăzi este pedepsită, „traficul de influentă” mi-a
prezentat pe loc unul din cei care ar fi interesați de
acest domeniu. În fond, acesta este Alexandru
Mironov, omul care adună oameni și dezvoltă
domenii de interes pentru țara lui.
Am audiat interesanta și de avangardă
expunere, previziuni ale anului „2038 Cum va fi
lumea peste 20 de ani...!”
Am auzit la un moment dat al expunerii câteva
nume care l-au marcat în munca lui de evidențiere
și stimulare a creativității în domeniul tehnicii,
științei, culturii, muzicii. Numele erau ale unor
persoane din rândul patru din sală; tânăra
doamna Andreea Bratu, lector univ. dr. la Univ.
Ovidius, Facultatea de Arte, ing. navalist
inventator Eugen Tiron, precum și elogiile aduse
profesorului Ion Băraru, pe care l-a poziționat în
vârful piramidei valorilor din rândul profesorilor
de liceu din Romania.

Din PROGRAMUL manifestării ”ROMANIA
INCEPE DE LA MARE” am putut vedea că printre
participanții de elită se află Alexandru Mironov,
autorul comunicării „Club de știință în fiecare
școală. A patra revoluție industrială”. Cine nu îl
cunoaște pe Alexandru Mironov, cel care a
desfășurat o bogată activitate de popularizare a
științei și a „science fiction"-ului în cadrul
Radiodifuziunii și a Televiziunii Române, pe care o
Amintiri despe realizări deosebite
continuă și astăzi? A deținut diverse funcții în
redacția revistei Știință și tehnică , în prezent
M-au trecut emoțiile și în memorie mi s-a
făcând parte din consiliul editorial și semnând
desfășurat, ca un clișeu, aproape toate întâlnirile
articolele editoriale ale revistei, sub titlul „În direct avute cu Alexandru Mironov începând cu aceea
cu NASA”.
din 1976 când, inginer stagiar fiind
,reprezentam comisia științifică din Șantierul
Despre prezent și viitor
Naval Constanta. Articolul apărut după aceasta
Am avut bucuria reîntâlnirii nu numai pentru a întâlnire în revista Știința și Tehnica prezenta
audia conferința dansului. Ne-am reîntâlnit ca doi câteva din realizările mele protejate la OSIM și în
prieteni și colaboratori, vechi, pe același domeniu. Cabinetul Tehnic. O altă întâlnire, în redacția
Întâlnirea din sala de conferințe s-a desfășurat ca revistei Știința și Tehnica, la întoarcerea de la o
sesiune de comunicări științifice de la
un interogatoriu din partea lui. Nu ne mai
văzusem de multă vreme. Acesta a fost motivul ca Universitatea Tehnica Cluj, urmată de publicarea
în revistă a realizărilor mele. Întâlnirile nu au
el să mă întrebe: „ce mai fac și cu ce mă mai
încetat, deja eram consacrați ca buni colaboratori.
ocup”?
În câteva emisiuni de știință și tehnică de la
I-am răspuns ca sunt pensionar... dar că nu am
Radio am fost invitat să prezint din realizările
încetat a munci! Ca și mine, a replicat el. La 75 de mele și ale colectivului de ingineri din șantierul
ani, împliniți (n. 27 ianuarie 1942, Vertiujeni,
naval. S-ar înțelege propagandă. Nu. Au fost
județul Soroca, România,) l-am încurajat că și eu
realități de care ne bucuram că suntem apreciați,
lucrez cu arhitectul și graficianul Dan Corneliu
nu cu eforturi mici din partea unui personaj care
care are 96 de ani și care lucrează ca un tânăr,
era redactorul Alexandru Mironov, și care s-a
mergând regulat la Institutul de Proiectări din
dovedit a fi peren si care a mizat pe cartea

Întâlnirile avute cu trecerea timpului au
culminat cu una de importanță națională. Eram
deja Președintele Inginerilor din Județul
Constanta și reușisem cu ajutorul lui Alexandru
Mironov, al directorului OSIM- București, sa
convingem responsabilii oficiali ai județului, să
organizam un SALON de Invenții la Constanta,
prin invitarea ca participanți a tuturor
inventatorilor din Romania. Un târg al invențiilor
și inovațiilor la Constanta, promovat de scriitorul
de știință de la revista de Știință și Tehnică, radio,
televiziune.
Ne-am amintit, la reîntâlnirea noastră de
acum, de participarea la o conferita în sala mica a
Casei de Cultura cu ocazia Salonului a
creatorului și părintele Inventicii Românești și a
Scolii de Inventica de la Universitatea Al Ioan
Cuza din Iași, domnul prof dr. A.Belousov. Sala
plină și în picioare.
Mi-am reamintit că prin articolele, emisiunile
televizate sau radiodifuzate de Alexandru
Mironov mulți ingineri din întreprinderile județului
Constanta, pe care nu ii enumăr acum, s-au
bucurat de aprecieri, admirație și stimă din partea
publicului larg.
O consecință a curajului pe care l-a demonstrat
Alexandru Mironov, în perioada când nu era
nimeni mai mare decât personajul feminin de
tristă amintire, a fost aceea de a putea admira,
aprecia inginerul roman și sa susținem stimularea
acelora care aveau invenții sau inovații.
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Stimulentele bănești însemna 50.000 lei a
fiecărui autor pentru o invenție și 25.000 lei
pentru o inovație. Și aceste sume am putut sa le
obțin prin folosirea prevederilor Legii invențiilor și
inovațiilor.
Mi-am amintit, de un vis al meu după ce
fusesem într-o excursie de studii, ca invitați ai
Academie Științei a Germaniei Federale din 1974.
Posibilitatea utilizării computerelor în industria
navală. El devenea realitate prin sprijinul, tot al lui
Alexandru Mironov. aproape de anul 1989.
Organizarea Simpozionului Național de
Protecția a Mediului în anul 1989 a fost un mare
curaj pe care l-am trecut, rezultatele și
consemnările din lucrările expuse au constituit
platformele ecologiștilor de mai târziu.
Alexandru Mironov nu a fost absent de la această
manifestare.
Tolba amintirilor pe care am deschis-o parțial
poate fi explorată pe îndelete...!
Morala acestei povestiri este că INGINERUL,
indiferent de regimul în care își desfășoară
activitatea trebuie sa demonstreze calitățile
tehnice și științifice.
„...inginerul privește înapoi spre binele nesfârșit
ce se desprinde din succesul său cu o satisfacție
pe care o cunosc puține profesii, iar verdictul
colegilor săi este singura recunoaștere pe care
și-o dorește.”(Herbert Hoover, președinte al
SUA 1929-1933).

2018
Principalele evenimente AGIR
11 martie 2018 - concert la Ateneul Român
al Orchestrei Inginerilor, dedicat
Centenarului AGIR.
23 martie 2018 - Congresul AGIR
6-8 septembrie 2018 – Simpozionul
Inginerilor Români de Pretutindeni BRASOV.
14 septembrie 2018 - Premiile AGIR
19-21 septembrie - Sarbătorirea
Centenaului AGIR si a Centenarului UNIRII.
Manifestarea de la Iași.
19 0ctombrie 2018 – Workshop
“Performanță și calitate în Inginerie Civilă”,
ediția a doua -Constanța
16 NOIEMBRIE 2018 – Workshop
“Cercetare și expertiză inginerească la
CONSTANȚA’’
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Știați că ……….
noutăți culese din diverse surse

Un raport recent
arată că în CHINA se
publică cele mai
multe articole
stiințifice din lume.
Printr-o serie de inițiative, în mare măsură
susținute de guvern, promovează obiective
ambițioase, ca de exemplu, cel de a deveni
un lider global în inteligenta artificiala (AI)
până în anul 2030. Detalii ………

Inteligența artificială va
avea impact asupra lumii
în moduri în care
societatea nu percepe
încă. Directorul executiv
al Google, Sundar Pichai, crede că va fi cea
mai mare schimbare de paradigmă din
istorie. Mai mare decât cea a focului și a
electricității ! Detalii …..

Un nou tip de lentilă numit
metalentilă (metalens),
care utilizează nanostructuri pentru a focaliza
lumina, ar putea schimba
optica pentru totdeauna prin înlocuirea
lentilelor voluminoase tradiționale curbe pe
care le cunoaștem. Detalii …..

Cosmonautul Dumitru
Prunariu apreciază
evoluția galopantă a
cercetării aerospațiale
chinezești

Documentarul
„Misterul morții lui
Tesla”, difuzat în
premieră de
Discovery Channel
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Nicolae Fildan - Tel: 0721273170
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0729400543
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În Marea Britanie mai
puțin de 10% din
ingineri sunt de sex
feminin. Cel mai mic
procent din Europa. În clasament conduc:
Letonia, Bulgaria şi Cipru, unde procentul
este aproape 30 %. Detalii…….

LASER VALLEY
– Land of Lights:
proiectul unui
„Silicon Valley”
românesc!

Toate opiniile exprimate în articolele
publicate în „ Jurnalul Ingineresc
Dobrogean” aparțin autorilor acestora
și nu reprezintă punctele de vedere
ale AGIR și/ sau a Comitetului
Editorial. Potrivit legii,
responsabilitatea pentru conținutul
articolelor aparțin autorului sau a
sursei citate.

