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„NU AŞTEPTA. NICIODATĂ NU VA FI TIMPUL POTRIVIT” – NAPOLEON HILL  DIN CUPRINS: 

Cu ocazia pregătirii lansării Jurnalului 
Ingineresc Dobrogean (JID) s-au realizat 
câteva modificări în structura și formatul 
blogului nostru. S-au regrupat anumite 
subrubrici într-o formă mai atractivă (Despre 
noi și Link-uri utile), s-au creat trei rubrici noi 
(Proiect Creativitate și Inovare, Stiri, Jurnal 
Ingineresc Dobrogean ) etc. La rubrica 
Membri  (Despre noi) s-au introdus două 
subrubrici : ANIVERSĂRI și COMEMORĂRI. 
La subrubrica ANIVERSĂRI, asteptăm 
propuneri pentru a sărbători membrii AGIR 
CONSTANȚA care împlinesc vârste “rotunde” 
(65, 70, 75, 80 ……). Pe lângă o scurtă postare 
pe blog, propunem  și publicarea unui 
interviu sau a unei scurte prezentări în JID. 

Am ajuns la al treilea număr, continuăm seria 
de lucrări de specialitate. Domnul Prof. Dr. 
Ing. Vasile DOBREF, Academia Navală 
‘’Mircea cel Bătrân’’ din Constanța, începe o 
serie de trei articole în care o să prezinte „o 
scurtă evoluție a dronelor marine de 
suprafață, aplicațiile lor și o realizare recentă 
a unui USV (unmanned surface vehicle) de 
către un colectiv de cadre didactice și 
studenți din Academia Navală ‘’Mircea cel 
Bătrân‘’”. Domnul Prof. Dr. Ing Gheorghe 
Samoilescu de la Academia Navală ‘’Mircea 
cel Bătrân’’ din Constanța începe o serie de 
articole referitoare la  ambarcațiuni fluviale. 
În numerele anterioare Domnul Dr. Ing. Iulian 
Nichersu, director științific la  Institutul 

Național de Cercetare “Delta Dunării”, a 
prezentat două articole despre proiecte 
implementate pe programul european 
HORIZON 2020. 

În seria de articole dedicate creativității, 
inovării și cercetării, în acest număr, vă 
propunem un interviu  cu Domnul Prof. Ion 
Băraru. Aș dori să vă atrag atenția, în mod 
deosebit, asupra a trei idei. Prima se referă la 
faptul că abordarea creativității și inovării 
trebuie corelată cu implementarea sistemului 
educațional STEM (Science Techology 
Engineering Mathematics).  A doua se referă 
la faptul că implementarea sistemului 
STEM  este simplificată de faptul că ea ar 
putea fi, de fapt, o actualizare a  sistemului 
educațional românesc din anii 70 ( bazat pe 
“sintagma învățământ – cercetare – 
producție” ,  respectând proverbul universal: 
”omul potrivit la locul potrivit!”). A treia se 
referă la faptul că s-au făcut deja primii pași. 
S-a inițiat  “o colaborare între mediul 
universitar și cel preuniversitar pentru 
realizarea de activități creative subsumate 
educației STEM”. S-a startat organizarea 
unor întâlniri interactive, pe bază de 
voluntariat, cu viitorii specialiști (elevi, 
studenți) pe teme specifice creativității și 
inovării, la care ne așteptăm să adere și alții. 
Vă invităm să citiți interviul pentru a aprecia și 
celelalte idei susținute de Domnul Ion Băraru, 
care sunt la fel de importante și de 
interesante. 
Domnul Ion Băraru merită să  fie felicitat și 
pentru ultimul succes: calificarea, împreună 
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De mărțișor, pentru toate 
cititoarele jurnalului nostru: 

 

” EDITORIAL” 

De - Nicolae Fildan 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

https://agir-constanta.ro/jurnal-ingineresc-dobrogean/
https://agir-constanta.ro/jurnal-ingineresc-dobrogean/
https://agir-constanta.ro/
https://agir-constanta.ro/
https://agir-constanta.ro/
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cu echipa de elevi, în faza finală a 
competiției naționale de CanSat - Romania 
2018 (vezi pagina 8). 

 Pe tema creativitate și inovare în inginerie 
am prezentat, în numărul anterior, un 
interesant interviu cu dl Dr. Ing. Marius 
Hegeduș – un inventator foarte activ. Tot în 
domeniul inovării se încadrează și articolul 
publicat în numărul anterior  și semnat de 
Ing. Eugen Tiron – inventator constănțean. 

QUO VADIS ? – se vrea a fi o invitație și o 
provocare la  a identifica,  împreună, cel mai 
bun răspuns,  să ni-l asumăm și, apoi, să ne 
mobilizăm pentru punerea lui în practică. Cel 
puțin, așa ar fi normal să acționăm. 

 Colțul Epigramistului și rubrica Știați că ….. 
, ca (de altfel) toate rubricile, vor deveni, cu 
sprijinul dumneavoastră, mai  atractive și mai 
interesante. 

Închei cu speranța că ne veți ajuta astfel încât 
JID să devină din ce în ce mai interesant și mai 
atractiv. 

 

 

Domnul Profesor Ion Băraru este foarte 
cunoscut pentru realizările deosebite obținute 
cu elevii Centrului de Cercetări al Elevilor 
(CEE), al cărui fondator este, din cadrul  
Colegiului Național Mircea cel Bătrân.  

 

O bună parte din aceste realizări au fost 
prezentate  în interviul „Educația în Romania. 
Despre STEM si alte soluții necesare în 
mileniul III” (publicat în Univers Ingineresc 
nr 3/2017) precum și în lucrarea “Școala 
inovativă” (prezentată  la a 12-a ediție a 
Conferinței „Zilele Academiei de Științe 
Tehnice din România”, 6-7 octombrie 2017). 
În aceste materiale s-a analizat stadiul actual 
al învățământului preuniversitar românesc și 
s-au făcut câteva propuneri pentru redresarea 
lui.  

Prin acest interviu ne propunem să detaliem 
ce ar trebui făcut  astfel încât să se obțină 
performanță prin promovarea aplicării 
creativității și inovării  la toți elevii și nu numai 
la elite. Bineînțeles, păstrând proporțiile. 

Se poate afirma că dumneavoastră ați intuit 
că pregătirea  elevilor trebuie focusată pe 
creativitatea și inovarea mult înainte de 
apariția noilor modele și concepte 
educaționale. Care a fost, cu câteva exemple 
reprezentative, drumul parcurs  de la 
abordarea conceptuală la obținerea de 
performanțe ? 

 Poate o să vă surprindă ce am să vă spun. În 
realitate, ceea ce fac eu acum constituie o 
redeșteptare a unui sistem de învățare care a 
fost foarte performant în anii 70. Sintagma 
învățământ – cercetare – producție a 
constituit miezul educațional al apariției unui 
corp ingineresc și tehnic național de excepție, 
cu realizări în domeniul economic de mare 
răsunet mondial (vezi industria energetică, 
petrolieră etc.). Astăzi, dacă aduci aminte de 
aceste aspecte stârnești comentarii penibile 
din partea unor oameni care refuză să 

gândească rațional și să se exprime liber.        
Da, mă focalizez pe reimplementarea 
educației care acum se numește STEM 
(Science Technology Engineering 
Mathematics), pe creativitate și inovare, care 
sunt motorul progresului unei societăți.  

Bulversarea sistemului educațional și 
abandonarea lui de către ”aleșii poporului” a 
condus la situații nefirești. Abandonarea 
învățământului tehnic profesional 
preuniversitar nu este un efect al unui act 
administrativ, cum cred și afirmă unii, ci a unei 
situații de fapt induse inclusiv de către cei 
aleși. Cum altfel s-ar explica faptul că în 
Parlament nu s-au acceptat mai multe forme 
de BACALAUREAT, printre care și unul 
profesional. Aflați câte tipuri de 
BACALAUREAT există în Franța, doar de 
exemplu! La noi s-a țipat că ”…ce, există elevi 
mai buni și elevi mai…”, pe când acolo se 
cunoaște proverbul universal: ”omul potrivit 
la locul potrivit!”.  

Am decis să rup letargia educațională la scară 
mică și am ”inventat” Centrul de Cercetări al 
Elevilor (CCE), prin care am atras mulți elevi 
dornici de cunoaștere, creație, tehnică, știință, 
realizări concrete, privire spre viitor… 

 

Realizări? Hmm… Este aproape imposibil de 
contorizat, deoarece nu am avut în vedere 
acest aspect: un mare număr de elevi atrași 
în activități creative concrete, participări la 
competiții științifice și tehnice naționale și 
internaționale cu rezultate foarte bune, 
crearea unui ”brand Romania” la 
concursurile de design științific de așezări 

 

 Pentru toți colegii  care sărbătoresc 
ZIUA de naștere în luna  MARTIE  
 

       

  Ali Beazit 

  Burlacu Paul 

  Dobref Vasile 

  Nițescu Claudiu Stefan 

  Pricop Mihail 

  Vasilache Laurențiu Eugen 

  Voicu Ionuț 

 

 

INTERVIURI 

  ”Creativitate, inovare, performanță. Interviu cu profesorul Ion Băraru.”  

De  -  Nicolae Fildan 

 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2017/educatia-in-romania-despre-stem-si-alte-solutii-necesare-in-mileniul-iii_5521.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2017/educatia-in-romania-despre-stem-si-alte-solutii-necesare-in-mileniul-iii_5521.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2017/educatia-in-romania-despre-stem-si-alte-solutii-necesare-in-mileniul-iii_5521.html
https://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/10/Scoala-inovativaF.pdf
https://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/10/Scoala-inovativaF.pdf
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umane în Sistemul Solar, organizate de 
NASA etc. 

Ca de obicei, modest și rezervat în aprecieri. 
Crearea unui brand de tară este, într-adevăr, o 
realizare deosebită, mult mai importantă 
decât o medalie obținută pentru o realizare 
punctuală. Subscriu la afirmațiile 
dumneavoastră referitoare la luarea în calcul 
a performanțelor din anii 70 în procesul de 
restructurare a educației. Pot fi selectate 
cazuri de succes care, prezentate chiar de 
autorii acelor realizări,  pot avea efect pozitiv 
în formarea noilor generații. Am prezentat, în 
numărul 2 al acestei publicații, un prim 
exemplu (dl Eugen Tiron) și o să venim si cu 
alte exemple, fără a ignora căutarea de 
modele similare afirmate în actualul context 
economic. 

Revenind la CCE, care sunt principalele 
proiecte care vor fi lansate în acest an și în 
anii viitori ? 

Este o întrebare dificilă. Pot să spun ceea ce aș 
vrea să inițializez, dar acest aspect depinde de 
multe variabile. În primul rând, cred că vom 
continua participarea la competițiile la care 
suntem ”abonați”. Dar sunt și alte provocări. 
Temele centrului se referă la: robotică, 
mecatronică, electronică, întreținerea și 
repararea materialului didactic, recuperarea 
și refolosirea de diferite componente 
electronice, proiecte de mediu, proiecte de 
design spațial, explorări științifice de interes 
general etc. 

Aș dori să ne referim, în continuare, la 
implementarea sistemelor educaționale 
STEM si STEAM (Science Technology 
Engineering Arts Mathematics). Care credeți 
că ar fi pașii de parcurs pentru 
implementarea lor în școlile din 
CONSTANȚA în viitor? 

Sistemul nostru educațional trebuie revigorat 
în mod substanțial. Educația STEM și / sau 
STEAM este  

 

un obiectiv despre care unii responsabili din 
domeniu educațional au o imagine teoretică… 
Oamenii pragmatici, responsabili din țările 
dezvoltate au înțeles rolul acestui sistem de 
abordare educațională și investesc enorm 
pentru implementarea și dezvoltarea lui. La 
noi, există, ca de obicei, discuții ”savante” în 

plan teoretic. Toți ocolesc problemele reale și 
fundamentale ale crizei noastre educaționale: 
subfinanțarea sistemului educațional, lipsa 
personalului didactic foarte calificat și 
înzestrarea penibilă a laboratoarelor, care 
constituie baza educației științifice în școli. Se 
încearcă revitalizarea învățământului prin 
metode administrative – lucru imposibil 
oriunde în lume! Sunt invitat destul de des la 
diferite conferințe care ating și aspectul 
educațional și cred că am fost perceput ca o 
”curiozitate” în materie, cu idei nediscutate în 
sistemul nostru oficial. Da, pentru că în 
realitate se evită discutarea cauzelor reale 
care afectează educația, deși cred că avem cel 
mai mare număr de specialiști în educație pe 
cap de locuitor din lume! 

Nu sunt dezarmat, deși am un gust amar… Dar 
nici nu abandonez lupta (este spiritul 
”mircist”)! Cred că voi aborda problema 
gestionării unui centru STEM cu sprijinul 
comunității locale. Discuții exploratorii au 
fost…urmează clarificări. 

Suntem și vom fi alături de dumneavoastră. 
Ați devenit membru AGIR si, împreună, am 
startat proiectului cu titlul generic 
“Creativitate și inovare inginerească în era 
digitală”, gestionat de o echipă valoroasă 
(Comitetul Tehnico – Stiințific) pe care o 
coordonați. Enumerați câteva din 
principalele direcții și acțiuni concrete care 
se vor realiza în acest an ?  

Unul dintre cele mai importante evenimente 
recente pentru mine a fost primirea ca 
membru în asociația inginerilor, AGIR, din 
Constanța, despre care am avut mereu 
informații din cele mai bune. Cred că mediul 
găsit aici este cel mai potrivit pentru  
implementarea educației STEM (o educație 
pe care inginerii o ”respiră” prin toată 
activitatea lor!). Sper să rezist provocărilor ce 
mă așteaptă.  

Pe termen scurt, cu ajutorul acestei asociații 
profesionale am demarat procesul de 
construcție a unui site al CCE și, mai 
important, demararea unei colaborări între 
mediul universitar și cel preuniversitar 
pentru realizarea de activități creative 
subsumate educației STEM. În rest, am de 
rezolvat problema construirii unui 
submersibil telecomandat cu destinații 
multiple dar și structurarea unui laborator 
STEM (intenționăm, împreună cu colega 
mea, Neicu Maria, implementarea unui 
opțional cu această tematică). 

Se întrevede o mișcare semnificativă în 
privința educației STEM, o breșă în 
mentalitatea inertă (la noi) referitoare la 
educație, raportată la comandamentele 
societății contemporane. Inițiativele 

individuale bune, fără sprijin al comunității 
locale, al asociațiilor educaționale, al 
oamenilor de afaceri – sunt destinate eșecului. 
Cred că nimeni nu dorește acest lucru. Avem 
nevoie de ajutor, de mobilizare. Oare numai 
voluntariatul este suficient? 

Schimbând rolurile, încerc un răspuns la 
întrebarea dumneavoastră (chiar dacă pare 
una retorică). Voluntariatul este necesar dar 
nu și suficient. O afirmație valabilă oriunde în 
lume. Față de alții, la noi, în România, 
voluntariatul este încă în fază de început.  

După cum  știți, la nivelul AGIR-ului 
CONSTANTA, pregătim realizarea unor 
întâlniri interactive, pe bază de voluntariat, 
cu viitorii specialiști (elevi, studenți) pe teme 
actuale susținute de membri AGIR cu 
experiență și cu realizări deosebite. Este un 
pas mic prin care sperăm să atragem, atât 
implicarea  altor colegi cât și sprijin 
financiar/material din partea autorităților și a 
mediului de afaceri astfel încât realizarea 
acestor acțiuni să poată căpăta un caracter 
permanent. 

. 

 

                        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 - Sărbătorirea 

Centenarului 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’’ , ediția a șasea 
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Precizare 

Ne propunem ca pe întinderea a 2-3 articole 
să prezentăm o scurtă evoluție a dronelor 
marine de suprafață, aplicațiile lor și o 
realizare recentă a unui USV (unmanned 
surface vehicle) de către un colectiv de cadre 
didactice și studenți din Academia Navală 
‘’Mircea cel Bătrân‘’ 

Ce sunt sistemele autonome navale 
și la ce sunt folosite ele? 

Sistemele autonome sunt componente critice 
ale viitorului , atât pentru aplicațiile militare 
cât și pentru  cele comerciale. Au fost 
efectuate cercetări și dezvoltări semnificative 
în domeniul vehicule subacvatice fără pilot ( 
UUVs ) și vehiculelor aeriene fără pilot 
(UAV-uri ) , dar mai puține relatări arată că un 
efort similar  a fost depus  și pentru  
dezvoltarea vehiculelor de suprafață fără pilot 
(USVs).  

Conflictele tot mai dese care au loc în 
principal în regiunile litorale din întreaga 
lume, împotriva adversarilor care posedă 
sisteme de arme din ce în ce mai eficiente, 
arată că utilizarea forței umane în mijlocul 
acțiunii si pericolului  nu mai reprezintă  o 
opțiune viabilă . USV-urile  furnizează  
capacități militare suplimentare în special în 
cazul în care pierderea de vieți omenești este 
inacceptabilă . USV-urile  pot fi folosite  în 
zone maritime inaccesibile  navelor clasice , 
inclusiv medii cu risc crescut sau zone 
contaminate cu agenți nucleari , biologici sau 
chimici . Ele sunt sigure, rapide, extrem de 
manevrabile, ceea ce le permite să efectueze 
o gamă largă de misiuni , inclusiv patrule în 
zona de coastă, fără a pune în pericol 
personalul marinei . 

Misiunile  desfășurate cu succes în al doilea 
război din Golf au stârnit interesul Forțelor 
Navale Americane dar și al celor mai moderne 
forțe navale ale vremii.  Sistemele autonome 
navale  de suprafață dispun de capabilitatea 
de a oferi o forța militară necesară în zone 
inaccesibile ,toate acestea fiind realizate într-
o manieră mult mai eficientă și redusă din 
punct de vedere economic . 

Un USV (unmanned surface vehicle) sau ASV 
(autonomus surface vehicle) poate fi definit  

ca fiind un vehicul de suprafață  fără echipaj, 
conectat la o unitate de control printr-un 
sistem de transmitere a datelor de la distanță 
sau programat să urmeze un drum prestabilit. 

Vehiculul de suprafață comandat de la 
distanță este o dronă navală cu un grad mai 
mare sau mai mic de autonomie, comandat 
de către un operator prin intermediul unei 
console care se poate găsi pe o navă de 
suprafață sau la mal. 

Sistemele autonome de orice tip (USV, AAV, 
UUV) sunt necesare din mai multe puncte de 
vedere: 

 Costuri - sistemele care necesită 
echipaj sunt mult mai costisitoare 
decât cele autonome; 

 Acoperire – datorită sistemelor 
senzoriale și a autonomiei  ridicate 
asigură o monitorizare constantă a 
mediului marin ; 

 Productivitate – permite 
operatorului să își concentreze 
atenția asupra altor obiective în 
timp ce USV-ul cu ajutorul 
capabilităților de cercetare , 
observare menține monitorizarea 
asupra țintelor vizate; 

 Vulnerabilitatea – sistemele 
autonome menține personalul dar si 
navele militare  în afara oricărui 
pericol; 

 Perseverenta – executarea misiunii 
este menținută constant si pe 
termen lung si permite observarea 
si înțelegerea tiparului de operare al 
inamicului , tipare care nu apar in 
cazul monitorizării pe termen scurt; 

Platforma  USV are misiunea de a dezvolta si 
amplifica capacitățile de luptă ale Forțelor 
Navale ,de a determina inamicul si 
capabilitățile acestuia la nivel regional , 

național si global ,de a lansa si recupera 
dispozitive ,de a aduna si transmite o gamă 
largă de informații dar si capacitatea  de a 
stoca informațiile în cazul în care teritoriul 
inamic nu permite transmiterea acestora la 
distantă.  

În funcție de sistemele si echipamentele de la 
bordul USV-ului acesta poate executa 
anumite operațiuni si anume: 

 Suport in misiunile de interdicție 
maritima; 

 Misiuni de informare; 

 Operațiuni de colectare date 
oceanografice; 

 Operațiuni de identificare/inspecție; 

O configurație tipica a unui USV depinde în 
mare parte de capabilitățile acestuia si 
categoria de misiune pe care o poate executa 
. Echipamentele existente pot include camere 
video (standard , infraroșu , termoviziune) , 
lumini , sisteme de hidrolocator , senzori , 
radar , sonar dar si diferite tipuri de 
armament  atât letale cat si neletale . 
Sistemul USV presupune existenta 
următoarelor elemente: platforma 
constructiva, sistemul de propulsie si 
guvernare, sistemul hardware, sistemul de 
senzori, stația de coasta, sistemul de afișaj. 

Design-ul unei platforme USV trebuie să fie în 
concordanta cu misiunea pe care o poate 
executa , gradul de autonomie, sistemele de 
comunicare si control  dar si sursa de 
alimentare de care dispune . Complexitatea 
alegerii unui design corespunzător determină 
ca elementele ce urmează să fie prezentate 
să fie critice în stabilirea variantei 
constructive optime.   

Platforma USV este în întregime comandată 
de la distanță, de la stația de lucru Data Link , 
iar operatorul folosind feedback-ul video , 
feedback-ul senzorial si elementele de poziție 
si mișcare controlează vehiculul in mod 
continuu de la lansarea acestuia la apa pana 
la recuperarea sa . Dirijarea de la distanta se 

 

 

ARTICOLE PE DIVERSE DOMENII DE SPECIALITATE (1) 

”Dronele marine de suprafață-istoric, aplicații, realizări în Academia Navală ‘’Mircea cel Bătrân’’ 
din Constanța” (1) 

De  Vasile Dobref 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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realizează cu ajutorul consolei cu radio 
control. 

Dificultatea principala cu care se confrunta 
dezvoltatorii USV o reprezintă mediul fizic 
provocator. Vehiculul este supus la influente 
ale curenților, vântului ,valurilor, temperaturii 
si coroziunii. Comunicațiile sunt în anumite 
cazuri intermitente, iar senzorii sunt din 
punct de vedere fizic oferă o viziune întârziată 
față de realitate. Desfășurarea, operarea și 
recuperarea vehicului sunt consumatoare de 
timp și costisitoare iar controlul dinamic al 
acestuia prezintă o provocare pentru 
operator. De asemenea propulsia este 
costisitoare si lentă , iar perioada de 
operabilitate este limitată de condițiile de 
mediu. 

Partea de hardware a unui  USV se ocupă de 
manevrabilitate și  mijloace de detecție. 
Softul acestuia se axează în mod special pe 
controlul  hardware-ului în timp real. 

   Senzorii sunt una din tehnologiile cheie care 
disting roboții acvatici de cei de tereștri, 
aerieni sau roboții spațiali. Având în vedere 
condițiile de lucru ale USV-ului, sistemul 
senzorial trebuie să fie capabil să transmită 
informațiile necesare operării în siguranță a 
vehiculului. 

Proiectarea şi construcția USV-ului este 
aproape complet dependentă de 
considerente de mediu. Din păcate 
dezvoltarea vehiculelor autonome de 
suprafață a fost încetinită și  de o lipsă de 
modele hidrodinamice adecvate.  

Scurt istoric al dronelor marine de 
suprafață 

Sfârșitul secolului XIX și secolul  XX au 
reprezentat pentru omenire o adevărată 
revoluție din punct de vedere științific si 
tehnologic. Acest avans extraordinar obținut 
de către oamenii de știință a permis 
abordarea unor domenii altădată considerate 
inaccesibile sau domenii în care soluțiile 
existente la acel moment erau considerate 
absolute. 

Cea mai spectaculoasă realizare a perioadei, 
din punct de vedere științific, a fost cu 
siguranță cucerirea spațiului cosmic. Multe 
din tehnicile și tehnologiile folosite in 
domeniu spațial au fost ulterior importate și 
în alte domenii, ajutând astfel la atingerea 
unor reușite ce păreau imposibile cândva. 

Dezvoltarea fără precedent a segmentului de 
vehicule comandate de la distanță are la bază 

interesul sporit manifestat de către mediul 
științific și academic dar a resimțit si presiuni 
clare din partea mediilor economice, politice 
și militare. Astfel că, în 1898 Nikola Tesla 
prezintă în cadrul unei expoziții în domeniul 
electronic, de la Madison Square Garden, 
primul vehicul comandat de la distanță pe 
baza undelor radio. Acesta își numește 
invenția “teleautomaton”. 

Aria cercetărilor cu caracter militar rămâne 
încă baza celor mai mari descoperiri din 
istoria umanității. În ceea ce privește 
utilizarea acestor vehicule telecomandate, 
organizațiile militare tind să atribuie acestora 
activități si misiuni care erau cândva 
executate exclusiv de către resursa umană a 
armatelor, acestea preluând in zilele noastre 
o parte semnificativă din aplicațiile cu 
caracter strict militar care implică folosirea 
navelor cu echipaj uman. 

Folosirea platformelor USV in cadrul 
operațiunilor navale nu mai este un element 
de noutate . Încă din timpul celui de-al doilea 
război mondial vehiculele autonome de 
suprafață au fost folosite in scopul dragajului 
maritim dar si in scopuri de recunoaștere a 
zonelor inamice.  

Misiunile vehiculelor se extind și în domeniul 
cercetării, ele fiind utilizate in operațiunea 
“Crossroads” pentru a recolta probe de apă 
radioactivă după lansarea bombei atomice. 

Interesul asupra platformelor USV ca si drona 
pentru dragaj dar și în scopul îndeplinirii 
misiunilor cu grad ridicat de pericol au 
continuat să crească după anul 1950 din 
motive evidente . US Navy din cauza situației 
tensionate in care se afla a dezvoltat  un 
vehicul autonom de 5 metri folosit în 
transportul munițiilor. USV-ul a fost 
îmbunătățit ulterior și alte 10 modele au fost 
construite ,acestea fiind folosite în Vietnam în 
1960.   

Tot în  1960, o ambarcațiune de 7 metri  din 
fibră de sticlă , propulsată de un motor de tip 
V8 pe gaz a fost modificată  pentru a executa 
misiuni de dragaj maritim. Câteva astfel de 
modele au fost folosite in războiul din 
Vietnam de către Divizionul Minare Deminare 
113 situat in Nha Be ,la sud de Saigon . 

 

Figura 1.USV folosit pentru dragaj în razboiul 
din Vietnam 

In 1990 a fost construit prototipul de dragaj 
comandat de la distanta (Remote 
Minehunting Operational Prototype RMOP) . 
Punctul de lansare si comanda al prototipului 
a fost reprezentat de către distrugătorul  USS 
Cushing și a executat 12 zile de dragaj în 
Ianuarie/Februarie 1997 in cadrul exercițiului 
SHAREM 119. 

 

Figura 2. RMOP in Golful Persic 

Importanta sistemelor autonome de dragaj a 
fost recunoscută de majoritatea forțelor 
navale din întreaga lume. Danemarca a 
dezvoltat USV-urile  STANFLEX , Germania  a 
lansat Grupul Troika, Anglia drone RIM 
,Suedia dronele SAM II ACV (SAM-dragaj 
acustic/magnetic),  Japonia  dronele SAM 
ACV operate de la bordul navelor de tip MCM 
,etc.  

De asemenea, în Războiul din Golf a mai fost 
lansat prototipul SPARTAN,  de la bordul 
navei americane USS Gettysburg,  care a 
efectuat misiuni de supraveghere și 
recunoaștere. Acest prototip a fost construit 
pe corpul unei ambarcațiuni gonflabile rigide 
(RIB) . 

 

Figura 3.USV Spartan 

În anii 2000 interesul Statelor Unite în USV-
urile folosite pentru recunoaștere și 
supraveghere a crescut , odată cu dezvoltarea 
vehiculelor autonome hidrografice denumite 
Owl și Roboski. Initial Roboski a fost folosit ca 
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țintă pentru tragerile Fortelor Navale, ulterior 

fiind folosit ca USV pentru misiuni ISR. Acum 
aceste platforme sunt folosite de către paza 
de coastă și execută misiuni de patrulare și 
observare a litoralului reducând astfel 
numărul personalului necesar îndeplinirii 
misiunilor. 

 

 

Figura 4.USV Roboski 

 

Figura 5.USV Owl 

 

 

Marina franceză a construit în anul 2005 
sistemul de luptă împotriva minelor 
SeaKeeper un semi- submersibil care pe 
lângă dragaj poate executa și misiuni de 
securitate portuară. Un alt proiect francez 
este drona Argonaute, folosit de către 
pompieri pentru a detecta și analiza zonele 
contaminate. 

 

 

Figura 6.Semi-submersibilul SeaKeeper 

 

Laboratorul de robotică oceanică din 
Portugalia a dezvoltat câteva sisteme 
autonome de suprafață,  printre care se 
numără catamaranul autonom Delfim și 
ambarcațiunea autonomă oceanică Caravela 
care are o raza de acțiune de până la 700 de 
mile marine. 

Totalitatea schimbărilor și îmbunătățirilor 
de-a lungul timpului, au permis sistemelor 
autonome de suprafață să se dezvolte și să 
ajungă să execute misiuni cât mai diverse, 
dar în același  timp și misiuni inaccesibile 
platformelor convenționale.  Dacă în 1944 
USV-ul era considerat ca un sistem de unică 
folosință, acesta fiind capabil în momentul 
impactului să distrugă o mină,  ajungem în 
prezent ca o platformă de tip USV să execute 
dragaj pe un întreg culoar de navigație ! De 
asemenea  modificări importante au fost 
aduse senzorilor și echipamentelor adiacente 
, care prin miniaturizare  permit captarea unei 
vaste cantități de date informaționale cu 
ajutorul unui dispozitiv de dimensiuni reduse. 
Dezvoltarea sistemelor de management al 
resurselor energetice , dar și exploatarea 
resurselor regenerabile (fotovoltaice, eoliene, 
etc)  au permis îmbunătățirea capacităților de 
operativitate și luptă ale sistemelor 
autonome navale.  

  

 

 
ȘTIAȚI  CĂ ……….(1) 

Noutăți și informații culese din 
diverse surse 

 

5 motive pentru care ingineria 
maritimă este o opțiune de carieră 
excelentă 

 

 

Caracteristici 

Lungime [m] 2.90 

Latime [m] 1.50 

Inaltime [m] 1.30 

Viteza [Nd] 45 

Deplasament [t] 0.50 

Payload [t] 0.20 

Caracteristici 

Lungime [m] 2.70 

Latime [m] 1.20 

Inaltime [m] 1.10 

Viteza [Nd] 42 

Deplasament [t] 0.20 

Payload [t] 0.16 

Caracteristici 

Lungime [m] 8.30 

Latime [m] 1.20 

Inaltime [m] 6.10 

Viteza [Nd] 12 

Deplasament [t] 7 

Payload [t] - 

https://interestingengineering.com/5-reasons-marine-engineering-is-an-excellent-career-option
https://interestingengineering.com/5-reasons-marine-engineering-is-an-excellent-career-option
https://interestingengineering.com/5-reasons-marine-engineering-is-an-excellent-career-option
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O posibilă soluție 

La nivel mondial, tendința de standardizare şi 
simplificare a construcțiilor navale conduce la 
proiecte de carene adaptate condițiilor de 
operare. Ulterior se adaugă echipamentele şi 
structurile necesare pentru îndeplinirea 
scopului propus.  

Planurile de mai jos conțin detalii referitoare 
la construcția carenei unei ambarcațiuni 
fluviale ușor de adaptat dimensiunilor şi 
cerințelor funcționale. 

Caracteristici ambarcațiune: 

- Lungime L=10 m 

- Lățime B=3,1 m 

- Pescaj maxim 1,1 m 

- Moment de inerție al 
suprafeței plutirii față de axa 
longitudinală IL= 21,23 m4 

- Moment de inerție al 
suprafeței plutirii față de axa 
transversală IT=245,24 m4 

- Volum maxim la picaj de 1,1 
V=24,5 m3 

- Coeficient bloc C B=0,72 

- Capacitate transport :20 
persoane 

- Arie mărită pentru 
posibilitatea instalării de 
panouri solare la bord Aw=30,2 
m2. 

Pe baza planurilor realizate am construit 
corpul ambarcațiunii cu ajutorul software 
Solidworks şi am evaluat cu acesta masa  

 

carenei realizate dar şi poziția centrului de 
greutate, fig1. 

 

 

Fig.1. Vedere trimetrică model 3D realizat în 
Solidworks 

Corpul acestei bărci a fost evaluat la o masă 
de 780kg pentru fibra de carbon, 1190 kg 
pentru aluminiu şi la 1800 kg pentru oțel. 
Centrul de greutate al corpului ambarcațiunii 
este amplasat la 0,47 m deasupra chilei.  

Această ambarcațiune are un volum al 
carenei de 24,5m3 şi poate ambarca 20 de 
persoane cu o masă totală de aproximativ 
1600 kg ce pot transporta bagaje de până la 
400 kg. În total 2000 kg ce vor modifica 
pescajul cu 8 cm la ambarcare. Astfel barca 
propusă poate să fie dotată cu suprastructuri 
cu configurație variată şi chiar cu chilă masivă 
pentru mărirea stabilității. 

Am trasat graficul stabilității statice pentru 
ambarcațiune  şi am determinat următorii 
parametrii: 

- înălțimea metacentrică transversală inițială 
1,30 m 

- brațul maxim al stabilității statice are 
valoarea 1,34 m corespunzător unghiului de 
21,7 grade. 

- unghiul de apus este de 47,93 m.  

Ambarcațiunea poate face față unui moment 
exterior calculat de până la 32kNm, în cazul 

unei acțiuni statice, corespunzător unghiului 
de 21,76 grade. 

Pentu amplasarea de panouri solare se poate 
apela la o construcție ca cea din figura 2, 
realizată din materiale ușoare şi care să aibă o 
arie velică corelată cu înălțimea 
corespunzător.  Momentul exterior să nu 
depăşească valoarea de 16 kNm. 

 

Fig.2. Vedere dimetrică model 3D  

Concluzii: 

Ambarcațiunea propusă poate fi folosită la 
transportul persoanelor pe fluviul Dunărea, 
pe ape interioare în scop de agrement sau 
comercial, pentru a asigura accesul de pe un 
mal pe altul. Ambarcațiunea  se poate 
produce  în orice șantier naval și are avantajul 
că este un mijloc ecologic, ieftin, ușor de 
întreținut şi la un preț de achiziție de 5000 
euro. 

 

ȘTIAȚI  CĂ ……….(2) 
 

Noutăți și informații culese din 
diverse surse 

  Maritime Reporter & Engineering News  
- publicația 
cu cea mare 
răspândire 
în lume,  
care 
deservește 
industria 
maritimă 
globală. 

 

  

 

ARTICOLE PE DIVERSE DOMENII DE SPECIALITATE (2) 

 

”AMBARCATIUNE FLUVIALĂ MODERNĂ DE PASAGERI.” 

De - Gheorghe Samoilescu 

 

d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

https://www.marinelink.com/magazines/maritimereporter/201801
https://www.marinelink.com/magazines/maritimereporter/201801
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Răspunsul pe care ar trebui să-l dăm la  
această întrebare 

 

este următorul: să construim o ROMÂNIE 
NOUĂ. Pentru a realiza acest lucru este 
necesar  un  proiect de țară. Scopul declarat 
al acestui proiect este  de a asigura creșterea 
standardului de viață la un nivel similar cu 
cel din țările dezvoltate. Pentru a putea  
atinge acest scop ar trebui să se înceapă cu o 
restructurare (schimbare) de fond, atât la 
nivelul individului, cât și al societății 
românești.  

Prin restructurare de fond 
înțelegem: 

 Crearea unui nou context general. Acesta 
ar trebui să fie obiectivul principal al 
restructurării. Acest nou context general 
ar trebui să fie definit cu ajutorul a  trei axe 
de referință: meritocrația (competență, 
profesionalism, valoare etc.), moralitatea 
(buna credință, cinste, corectitudine etc.) și 
moderația (bunul simț, decență, măsură, 
onestitate etc.) - un context „3M". În 
concluzie, acest context 3M este necesar 
pentru a asigura condițiile minime necesare 
realizării unei transformări de fond atât la 
nivelul fiecărui cetățean, cât și la nivelul 
întregii societăți românești. Crearea noului 
context poate fi facilitată/accelerată și prin 
restructurarea sistemului educațional. O 
posibilă soluție, în acest sens, ar putea fi  
implementarea unor noi modele 
educaționale  (ex: STEAM – Science 
Technology Engineering Arts Mathematics) 
focusate pe dezvoltarea creativității și 
inovării, necesare în toate domeniile 
(inginerie, medicină, artă, educație etc).   
 

 Adoptarea unui nou model de 
democrației. O soluție posibilă ar putea fi 
tranziția de la o democrație reprezentativă 

la o democrație participativă. Câteva 
exemple de referință: modelul funcțional 
din Elveția, modelul „flux party" din 
Australia, a cărui funcționare se bazează pe 
utilizarea unor tehnologii IT, pentru vot 
„online" și pentru comunicarea permanentă 
între cetățean și Parlament. Aceste 
tehnologii sunt de tip „blockchain" (similar 
cu cel care asigură un suport sigur pentru 
tranzacții „bitcoin") etc. Un efect pozitiv și 
important al implementării acestor 
tehnologii, specifice erei digitale, în care am 
intrat deja, va fi diminuarea puternică a 
rolului/locului intermediarilor în sistemul 
financiar și al politicienilor în societate.  

 

 Adoptarea unui model de economie: 
economia socială. Ea va fi impusă și de 
dezvoltarea puternică a roboților 
inteligenți și a inteligentei artificiale care 
au ca efect negativ disponibilizări masive de 
personal în toate domeniile. Modelul 
suedez de economie socială este 
prezentat, în detaliu în mass-media, ca un 
exemplu de succes. Asigurarea unui venit 
mediu garantat (UBI - universal basic 
income) pentru fiecare cetățean este o 
soluție agreată sau în faza de dezbateri în 
multe state. 

 

 Restructurarea de fond a partidelor.                  
      Pe termen scurt, restructurarea ar trebui 

focusată pe eliminarea corupților și a 
nonvalorilor din rândul managementului 
partidelor și al managementului 
instituțiilor publice. Este, de fapt, una 
dintre cele mai importate acțiuni, 
necesară pentru a putea finaliza cu succes 
restructurarea de fond. Este foarte dificilă 
deoarece, în mare parte, modul de 
organizare și de acțiune a devenit unul de 
tip mafiot. Declanșarea unor „bătălii" 
între ei este un semnal al startării acestei 
restructurări. 

       Pe termen lung , restructurarea se va 
referi la înlocuirea democrației 
reprezentative cu o democrație 
participativă bazată pe utilizarea unor 
tehnologii informatice de tip ” 
blockchain" (vot electronic transparent și 
sigur, urmărirea activității parlamentarilor 
în timp real etc). 

 Restructurarea societății civile. Practic, 
este necesară o reinventare a ei. Cu 
ajutorul rețelelor de socializare, de 
exemplu,  s-ar putea dezvolta o rețea 
socială (un fel de rețea de rețele) care să 
faciliteze dezvoltarea unei noi societăți 
civile (reprezentativă, activă, puternică și 
eficientă). Rețeaua socială ar putea 
asigura atât suportul necesar pentru 

sincronizarea și eficientizarea acțiunilor 
componentelor societății civile, cât și 
pentru facilitarea schimbării atitudinii 
cetățeanului față de deciziile politice, 
bazată pe o informare corectă și în timp 
real.  

 Implicarea serioasă a asociațiilor 
profesionale și a celorlalte componente 
ale societății civile precum și a  
instituțiilor care au în componența lor 
specialiști de valoare (academii, 
universități, institute de cercetări etc) în 
identificarea și dezvoltarea celor mai 
valoroase soluții necesare  construirii 
ROMANIEI NOI. 

În continuare, prezentăm, pe scurt, un 
exemplu concret  referitor la  implicarea  
asociațiilor profesionale.  Vom  face referiri 
la  principalele acțiuni lansate, în acest sens, 
de către Sucursala  CONSTANȚA   AGIR 
(Asociația Generală a Inginerilor din Romania 
-  organizație nonguvernamentală de interes 
public) și anume : 

 Realizarea unui blog propriu - cadru 
virtual, on line, suport pentru 
comunicare și promovare. 

 Organizarea de dezbateri pe blog 

(rubrica DEZBATERI) și realizarea de 
analize/informare/promovare prin 
publicația proprie Jurnal Ingineresc 
Dobrogean referitoare la : 

- tranziția la societatea 
cunoașterii 

- restructurarea sistemului 
educațional  (STEM, STEAM 
etc) 

- prezentarea unor cazuri de 
succes etc. 

 Organizarea de workshop-uri, 
simpozioane pe teme de interes 
local și național. 

 Lansarea unui proiect cu titlul 
generic:  “Creativitate și inovare 
inginerească în era digitală”  

Scopul urmărit, prin punerea în practică 
a acestui proiect, este de a crește rolul, 
locul și  implicarea  inginerilor în 
dezvoltarea societății românești în era 
digitală. Un prim pas important în 
atingerea scopului propus  a fost crearea 
unei valoroase echipe tehnice care să 
poată coordona realizarea și punerea în 
practică a proiectului. Această echipă 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE DE VEDERE 

“QUO VADIS ?” 

De - Nicolae Fildan  

 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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este Comitetul Tehnico - Științific 
(CTS). Coordonată de Profesor Ion 
Băraru (cu realizări deosebite în domeniul 
creativității și inovării) și având în 
componență prorectori responsabili cu 
cercetarea în universități, directori științifici 
din institute de cercetări, ingineri cu 
experiență și cu realizări deosebite în 

industrie.  

Pentru alte detalii, vă invităm să accesați  
blog-ul nostru:  www.agir-constanta.ro  

Revenind la abordarea generală, se poate 
afirma că acum există un context național 
favorabil pentru declanșarea procesului de 
schimbare de fond, generat de:  

 Sărbătorirea CENTENARULUI MARII 
UNIRI -  care facilitează realizarea de 
dezbateri și analize publice pe teme de 
genul: cine am fost ?, cine suntem? și ce 
vrem să devenim ?. Vezi și discursul  
Președintelui Klaus Iohannis dedicat 
sărbătoririi Micii Uniri. 

 Modul  de desfășurare/realizare a 
ultimelor demonstrații publice - care va 
facilita urgentarea aplicării schimbării. 

Și un context  internațional favorabil. 
Dezvoltarea explozivă a tehnologiilor și  
tranziția la societatea cunoașterii (knowledge 
society) vor facilita (sau, uneori, forța) 
realizarea unor restructurării de fond la nivel 
global. Inteligența artificială (AI), de exemplu, 
va fi cea mai mare schimbare de paradigmă din 
istorie (conform celor afirmate de directorul 
executiv al Google - Sundar Pichai). Mai mare 
decât cea a focului și  a electricității !  

Câteva precizări 

Construirea unei ROMÂNII NOI este un 
proces complex și de durată. În această scurtă 
prezentare am selectat doar câteva direcții de 
restructurare și câteva  modele care ar putea 
fi adoptate, adaptate și incluse într-un   viitor 

PROGRAM DE ȚARĂ.   

În procesul identificării de soluții trebuie ținut 
cont și de faptul că  schimbarea continuă 
devine singura constantă a erei digitale. Pot 
apărea noi soluții de care va trebui ținut cont 
și reactualizată întreaga abordare. 

Si acest articol este, de fapt, o reluare 

actualizată a unui articol cu același titlu 
(publicat în UNIVERS INGINERESC nr.3/2017) și 
are la bază prezentarea făcută la întâlnirea 
publică cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA 
MARE” din data de 27.01.2018, organizată de 

ASOCIAȚIA STRATEGIA DEZVOLTARII 
ROMÂNIEI – REGIUNEA DOBROGEA). La 
acest eveniment, am avut onoarea și plăcerea 
să-l întâlnesc pe Domnul Sorin Antohi  - istoric 
al ideilor, eseist, traducător  - care și-a exprimat 
acordul pentru a colabora în vederea dezvoltării 
ideilor prezentate.  

Ca urmare a startării acestei colaborări putem 
pune la dispoziție detalii interesante atât 
despre soluțiile IT (“blockchain”, AI) cât și 
despre alte soluții (iDemocracy, iConsensus, 
iVote, iGovernment), care ar putea fi  incluse 
în Proiectul de Țară. Ele au fost prezentate, la 
Conferința Idei în Agora: „Poate fi info-spațiul 
o nouă Agora?”, din data de 30 ianuarie 2018,  
de  către Domnul Gheorghe M. Ștefan 
(profesor la Facultatea de Electronică și 
Tehnologia Informației din Universitatea 
Politehnică București, fost ministru al 
Învățământului și Științei în perioada 1990-
1991) , având ca moderator pe Domnul Sorin 
Antohi.  

Alte detalii  pot fi găsite și pe blogul nostru la 
rubrica STIRI (inclusiv înregistrarea video a 
conferinței ).  

În concluzie, căutarea unui răspuns la 

întrebarea: 

 

ar trebui să ne ajute să înțelegem unde 
suntem și să descoperim  unde dorim să 
ajungem. 

Pentru ca această  căutare să aibă rezultatul 
așteptat este necesar  să continuăm seria de 
dezbateri, să încercăm să cooptăm  cât mai 
mulți specialiști care pot veni cu propuneri de 
soluții concrete și care pot fi  implicați  în 
punerea  lor în practică. 

  

 

ȘTIAȚI  CĂ ……….(3) 
 

Noutăți și informații culese din 
diverse surse 

Ce este un  blockchain ? 

 

UE – exemplu mondial în utilizarea 
aplicațiilor blockchain: Comisia pune la 
bătaie 340 mil. euro.  ( știre 
recomandată de Domnul Sorin Antohi) 

 

 

Cultură, ideologie și 
politică în România de 
azi;  20.02.2018 
Andrei Pleșu în dialog 
cu Sorin Antohi. 

O dezbatere consistentă și 
importantă deoarece 
analizează  principalele 

abordări (conceptuale și 
comportamentale)  greșite ( întâlnite la 
români, ca indivizi și ca națiune) care 
ne  blochează, practic,  propria  evoluție. 
Acestea sunt prezentate comparativ cu alte 
abordări din țări care pot fi referințe demne 
de urmat. 

 Este necesar ca dezbaterile de acest tip să 
fie amplificate (ca teme și locații) până în 
momentul în care se va atinge un punct 
critic  de conștientizare/înțelegere, care să 
faciliteze  realizarea unei  schimbări de fond     
(atât la nivelul mentalităților cât și a modului 
de acțiune). 

http://www.agir-constanta.ro/
https://agir-constanta.ro/2018/01/idei-in-agora-poate-fi-info-spatiul-o-noua-agora/
https://www.youtube.com/watch?v=QMgs193BWyU&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=QMgs193BWyU&t=132s
https://www.digitaltrends.com/computing/what-is-a-blockchain/
http://cursdeguvernare.ro/ue-exemplu-mondial-utilizarea-aplicatiilor-blockchain-comisia-pune-la-bataie-340-mil-euro.html
http://cursdeguvernare.ro/ue-exemplu-mondial-utilizarea-aplicatiilor-blockchain-comisia-pune-la-bataie-340-mil-euro.html
http://cursdeguvernare.ro/ue-exemplu-mondial-utilizarea-aplicatiilor-blockchain-comisia-pune-la-bataie-340-mil-euro.html
https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ
https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ
https://www.youtube.com/channel/UCv5R2xEgA_M5nzwIUGl8kcQ
http://www.sorinantohi.org/
https://www.societateamuzicala.ro/sorinantohi/wp-content/uploads/2018/02/Afis-Idei-in-Agora-20-februarie-2018.jpg
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Echipa formată din elevi de la Colegiul 
Național „Mircea cel Bătrân”  Constanța 
(CNMBC): Albu Andrada (16 ani), Istrate 
Andreea-Miruna (16 ani), Logyin Vlad 
Alexandru (16 ani), Pârvu Ioana Andreea 
(16 ani), Severin Sebastian (16 ani), Voinica 
Meriem (16 ani), coordonată de Ion Băraru, 
s-a calificat în  finala competitiei naționale 
de CanSat - Romania 2018.  
 
Misiunea primară este aceeași pentru toate 
echipele participante: măsurarea 
temperaturii si a presiunii aerului. 
“Obiectivul științific al misiunii noastre 
secundare este lansarea unei mini sonde 
asemănătoare cu cele lansate de agențiile 
spațiale. Aceasta va fi asociată cu o 
parașută pentru a se atenua căderea. În 
interiorul sondei vom instala o platformă de 
dezvoltare Arduino și alte elemente 
necesare îndeplinirii misiunii: senzori, 
cameră, baterie, modul radio, card micro 
SD, iar la exterior celule solare. Datele 
culese de sondă vor fi stocate pe un card dar 
și transmise în timp real la Ground Station, 
undele electromagnetice fiind recepționate 
de un alt modul radio cu ajutorul unei 
antene. Considerăm ca o noutate numărul 
mare de senzori utilizați, gestionarea 
controlată a consumului energetic, folosirea 
celulelor solare” (Ion Băraru). 
 
Termenul pentru finalizarea proiectului este 
22.04.2018. Proiectul care va obține 
punctajul cel mai mare se va califica în finala 
europeană. 
 

La această 
competiție se 
aplică regulile 
europene 
disponibile la 
adresa 
www.cansat.eu. 

 

ȘTIAȚI  CĂ ……….(4) 
 

Noutăți și informații culese din 
diverse surse 

 
USA  nu mai face 
parte din topul 
primelor 10 țări 
în domeniul 
inovării, conform 
clasamentului 

anual realizat de BLOOMBERG.  

 

 Dronele 
învață să 
navigheze 
autonom 
imitând 
mașinile și 
bicicletele 

 

 

Să (ne) vedem 
în 4D - a patra 
dimensiune 
demonstrată 
matematic 

 
 
 

Domnul 
Alexandru 
Mironov a 
susținut, pe 
data de 
27.01.2018 
(când a 
împlinit 75 de 
ani ),  
prezentarea 

„Club de știință în fiecare scoală. A patra 
revoluție industrială” la întâlnire publică cu tema 
„ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA MARE” (prezentată și 
pe blog-ul nostru), organizată de ASOCIAȚIA 
STRATEGIA DEZVOLTARII ROMÂNIEI – 
REGIUNEA DOBROGEA – Dudaș Dezideriu.                
Vă propunem să urmăriți un Interviu de colecție. 

 

 
                                                           

                                                                                

                                        

 

 

           
COLȚUL EPIGRAMISTULUI 

Incident de 1 Martie 

Prinzând în piept un mărțisor, 

Am înțepat-o-aşa, uşor 

Și nu o doare, nici nu plânge, 

Că-i curge silicon, nu sânge.! 

 
                       Ing. Dan Norea  
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CanSat 2018 – România” 
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