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„ NECESITATEA E MAMA INVENŢIEI” – PLATON 
 

              DIN CUPRINS: 

Articolul ”Cercetarea, Creativitatea și  
Inovarea în Universitatea Ovidius. Interviu cu 
Domnul Mihai Gîrțu.” este o continuare a 
dezbaterilor pe această temă, lansată în 
numerele anterioare.  Din analiza făcuță rezultă 
faptul că Universitatea Ovidius are în derulare 
proiecte de colaborare internațională, pentru 
toate specializările pe care le asigură care 
facilitează dezvoltarea inovării. Un prim 
exemplu este  realizarea unui  centru de inovare 
digitală (Digital Innovation Hub), unul din cele 
5 create în Romania. S-au pus bazele dezvoltării 
unui centru de antreprenoriat studențesc, 
înscriindu-se și pe această direcție la tendințele 
internaționale. Mă refer la faptul că 
antreprenoriatul devine, pe plan mondial, o 
pregătire obligatorie pentru viitorii ingineri care 
vor să-și devolte abilități de inventator. În cadrul 
universității se lucrează intens la pregătirea și 
lansarea unui program abițios pentru 
dezvoltarea infrastructurii necesare cercetării în 
universitate etc. Nu intru în alte detalii și 
comentarii, vă invit pe dumneavoastră să  
apreciați  unde suntem și ce mai avem de făcut.  
 
Începem seria noutăților la rubrica “istorie” cu 
“Etape ale dezvoltării energeticii dobrogene.”    
Informațiile  despre evoluția în timp a 
investițiilor pe acest sector economic au fost  
furnizate de Domnul Dr. ing. Oncescu Mihail.  

O altă noutate a acestui număr este 
introducerea rubricii „jurnal de călătorii”. 
Articolul de debut este:  ”Omagiu Romei! ”, 

scris de  Domnului Profesor universitar Virgil 
Breabăn. Prezentarea este una foarte 
interesantă și foarte atractivă. 

Vă recomandăm „Lucrurile și Internetul lor: 
tendințe în proiectarea produselor”, de la   
rubrica puncte de vedere,  o foarte interesantă  
prezentarea a tendințelor în proiectarea 
produselor realizată de Doamna Profesor 
universitar Valentina Pomazan. 

Referitor la stadiul proiectului nostru “ 
Promovarea și aplicarea extinsă a creativității 
și inovării, în conformitate cu cerințele și 
standardele impuse de era digitală, la nivelul 
județului Constanța.”, suntem în faza în care     
s-a semnat un protocol de colaborare de către  
AGIR CTA; Consiliul Județean Constanța; 
Primăria Municipiului Constanța; 
Inspectoratul Școlar Județean Constanța; 
Camera de Comerț, Industrie, Navigație si 
Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius 
Constanța; Universitatea Maritimă din 
Constanța; Academia Navala “Mircea cel 
Bătrân” și Institutul Național de Cercetare – 
Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” 
Constanța.  
În scurt timp vom trece la realizarea și lansarea  
unui program cu activități concrete. 
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Sunteți Prorector cu dezvoltarea și 
implementarea la Universitatea Ovidius . Aveți o 
bogată pregătire și experiență în domeniul 
cercetării, cu specializări și doctorat la Ohio 

State University. Ținând cont și de aceste 
constatări, vă rugăm să prezentați pe scurt  
care este stadiul actual al dezvoltării 
cercetării în cadrul Universității Ovidius? 

Cred că Universitatea Ovidius își onorează 
misiunea de a crea, tezauriza și transfera 
cunoștințe către societate prin educație, 
cercetare științifică și creație artistică la 
standarde europene de calitate.  

 

 Cred, de asemenea, că este pe cale să își 
atingă obiectivul strategic de a fi recunoscută 
ca lider regional în educație și cercetare.  
Universitatea este deja vârful de lance al 
cercetării din Constanța și din Dobrogea, fapt 
ce reiese din ierarhii internaționale precum QS 
(Quacquarelli Symonds) University Rankings 
și Scimago Institutions Ranking.  Din cele 
peste 90 de instituții de învățământ superior 
din România, dintre care 48 sunt publice, mai 
puțin de 20 apar în clasamentele 
internaționale.  Ei bine, Universitatea Ovidius 
se clasa în 2017 între primele 11 din țară și 
primele 200 din regiunea Europei Emergente 
și a Asiei Centrale (EECA) în clasamentul QS și 
între primele 17 din țară și pe locul 679 în 
regiune în clasamentul SIR.  

Trecând de la imaginea de ansamblu la 
una de detaliu, care sunt domeniile în 
care universitatea se face remarcată?  

Universitatea Ovidius este o instituție de 
educație și cercetare multidisciplinară, cu 
rezultate remarcabile în cam toate domeniile 
de activitate.  Este foarte dificil să le enumăr pe 
toate și fără să vreau voi face o nedreptate 
multora...  Cred totuși că e firesc să amintesc de 
colectivul condus de dl profesor Dan 
Cogălniceanu, membru corespondent al 
Academiei Române, care este recunoscut la 

nivel internațional pentru activitatea depusă în 
domeniul biologiei/ecologiei și al conservării 
biodiversității. 

  În domeniul medicinii sunt multe colective 
puternice, voi pomeni doar două, cele conduse 
de dna profesor Mariana Așchie, membru al 
Academiei de Științe Medicale, în domeniul 
studiilor morfologice și genetice ale 
tumorilor canceroase, și de dl profesor Sorin 
Rugină, membru corespondent al Academiei 
de Științe Medicale, în studiul bolilor 
infecțioase.   

 

Rezultate deosebite sunt obținute în 
matematică, cu aplicații în economie sau în 
imagistica medicală, în informatică, cu 
precădere în realitate virtuală și augumentată, 
în nanoștiințe și nanotehnologii, în economie și 
drept, în psihologie și pedagogie, în științe 
umaniste și în creația artistică. 

Puteți da câteva detalii despre inginerie?  

Gabriel Prodan este bine cunoscut pentru 
studiul prin microscopie electronică al nano- 
și biomaterialelor, Marius Crăciun pentru 
studiul propagării fisurilor în materiale, iar 
Rodica Vlădoiu coordonează multiple 
proiecte de cercetare în fizica materialelor, 
folosind tehnologii moderne cu plasmă.  
Colege de la chimie și inginerie chimică se 
ocupă cu obținerea și caracterizării de 
materiale nanostructurate, cu aplicații 
industriale sau farmaceutice, dar și de analize 
pentru protejarea mediului.  Colegii de la 
inginerie mecanică și industrială sunt 
preocupați de noile tehnologii de fabricație 
digitală iar constructorii sunt implicați în 
proiectarea de clădiri, de sisteme hidrotehnice 
sau de îmbunătățiri funciare.   

Probabil că cel mai cunoscut este profesorul 
Eden Mamut, directorul Institutului de 
Nantehnologii și Surse Alternative de 

Energie, care derulează multiple proiecte din 
domeniul transporturilor și al orașelor 
inteligente, precum și al sistemelor 
energetice regenerabile:  pile de combustie, 
instalații de biogaz etc.  În plus, colectivul pe 
care îl conduce este puternic implicat în 
transferul de tehnologie către mediul de 
afaceri, constituind inima unui cluster de 
dezvoltare sustenabilă respectând și 
protejând mediul - clusterul MEDGreen.   

Ce vă propuneți pentru viitor? 

Cred că principalele două probleme ale 
colectivelor de cercetare ale universității sunt 
legate de infrastructura de cercetare și de 
sincopele din finanțarea activităților de 
cercetare-dezvoltare-inovare.  Pentru 
rezolvarea celei dintâi avem în vedere 
construirea, în cadrul unui viitor centru de 
transfer de tehnologie, a unor laboratoare 
de testare acreditate RENAR, care să poată fi 
folosite și ca o bază comună de cercetare 
pentru cât mai multe colective de cercetători 
din universitate.   

În privința finanțării, ne bucurăm că în 
competiția de proiecte de cercetare în 
consorțiu, lansată în vara trecută 
universitatea a câștigat cinci proiecte, la 
unul fiind chiar coordonator.  Având însă în 
vedere problemele legate de lipsa de 
continuitate și subfinanțarea din fonduri 
publice naționale, universitatea a început să 
stimuleze colectivele pentru a se orienta către 
alte surse, fie externe, ale Uniunii Europene, 
din programe de finanțare precum Horizon 
2020 sau ale Agenției Executive pentru 
Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), fie 
interne, din partea unor beneficiari din mediul 
de afaceri.   

În plus, ne propunem ca prin granturi de 
cercetare interne, finanțate din fonduri 
proprii, să stimulăm cercetarea în domeniul 
medical, folosind infrastructura modernă a 
CEDMOG.  Aparatura de înalt nivel a 
institutului de cercetări în domeniul diagnozei 
cancerului poate fi folosită de specialiști din 
diverse arii tematice ale științelor medicale. 

INTERVIURI 

  
” Cercetarea, Creativitatea și  Inovarea în Universitatea Ovidius. Interviu cu Domnul Mihai Gîrțu.”  

De -  Nicolae Fildan 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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Care au fost principali pași  parcurși de 
dumneavoastră în domeniul cercetării și ce 
recomandări le faceți viitorilor specialiști 
pentru a putea face performanță în 
cercetare. 

Pe parcursul studiilor doctorale am lucrat 
într-un laborator de prin rang din SUA, unde 
am putut fi foarte productiv.  La întoarcerea 
în țară m-am confruntat cu lipsa de 
echipamente, cu absența consumabilelor și 
reactivilor, cu dificultățile de a asigura 
mentenanța aparaturii existente, cu lipsa 
surselor de documentare.  Ani de-a rândul am 
depus cereri de finanțare, respinse una după 
cealaltă.  Am reușit să sparg cercul vicios 
printr-un parteneriat internațional cu un fost 
coleg de la studiile doctorale, reîntors și el 
acasă, în Suedia.  Pe scurt, trebuie 
perseverență și un efort în echipă;  iar, 
câteodată, prinde bine și un impuls din 
exterior.. 

    Pe de altă parte, întors acasă, am avut ambiția 
de a demonstra că realizările din SUA nu au 
fost conjuncturale, facilitate de apartenența la 
un grup prestigios.  Mi-am dorit să public în 
reviste internaționale de înalt nivel și fără a 
avea parteneri internaționali în echipa.  Mi-a 
fost foarte greu fiindcă editorii revistelor de 
impact încă privesc cu rezerve autorii din țări 
precum România și mai ales de la universități 
despre care nu au avut prilejul să audă foarte 
multe.  Am trăit în numeroase cazuri 
amărăciunea de a vedea că lucrări, despre care 
știam că sunt valoroase, erau respinse fără 
măcar să le fie dată șansa de a fi trimise la 
referenți.  De fiecare dată însă am mers mai 
departe și, cu stăruință, am reușit împreună cu 
colegii mei să ducem proiectele la bun sfârșit.  
Iar citările acumulate demonstrează că 
activitatea din țară, numai cu autori români, 
este la nivelul celei din străinătate.  Cheia a 
fost, cred eu, tenacitatea și 
profesionalismul, dar și capacitatea de a ne 
prezenta riguros și convingător rezultatele. 

Pentru dezvoltarea  puternică a creativității și 
inovării, în țările dezvoltate au loc restructurări 
importante în sistemele educaționale. Se 
implementează noi modele educaționale 
(exemplu modelul STEAM ), cu abordări de tip  
interdisciplinar și holistic. Multe universități sunt 

în faza de adaptare  curricula și de adaptare a 
programelor de masterat și de doctorat la 
cerințele noi apărute de tranziția la societatea 
cunoașterii. S-au introdus specializări noi 
precum: noua generație de roboți, materiale 
inteligente (smart materials), inteligență 
artificială și machine learning, analiza predictivă, 
tehnologii specifice realității virtuale și 
augmentate etc.  În ultimul timp s-au mai 
adăugat și altele precum : inovare, antrenoriat, 
economie circulară, managementul de proiecte, 
etc.    

Care sunt principalele acțiuni realizate la 
nivelul Universității Ovidius, în sensul celor 
prezentate anterior, și ce vă propuneți pentru  
viitor. 

 

Universitatea Ovidius a câștigat luna trecută o 
competiție internațională, fiind selectată 
printre cele cinci centre de inovare digitală 
(Digital Innovation Hub) din România.   Este 
vorba de un program al Comisiei Europene, 
care vizează crearea de noi centre de inovare 
digitală în Europa Centrală și de Est.  Având ca 
obiect dezvoltarea de „fabrici inteligente” în 
noile state membre ale UE, programul se 
adresează celor 34 de noi centre de inovare 
digitale, selectate dintre 137 de solicitanți, 
pentru a participa la un program de instruire 
organizat de PwC și de Oxford University 
Innovation.  Colectivul din cadrul Universității 
Ovidius, condus de prorectorul Alexandru 
Bobe, este într-o companie foarte selectă, 
alături de colegi de la centrul de la Institutul 
de Mecatronică din București, de centrele de 
la Cluj și Brașov, din cadrul unor clustere de 
inovare și de centrul de la Politehnica din 
Timișoara.  

Dacă prin proiectul amintit se va realiza 
pregătirea resursei umane, ne dorim ca prin 
finanțare din fonduri structurale să construim 
un centrul de transfer de tehnologie care să 
găzduiască echipamentele și cercetătorii din 
domeniul fabricației digitale și al securității 
cibernetice.  Ne dorim ca acest centru de 
transfer să conțină laboratoare de fabricație 
digitală și prototipare, laboratoare de realitate 
virtuală și augumentată și de inteligență 
artificială, laboratoare de creație digitală și 
publicitară etc.  Toate acestea ar asigura o 

pregătire modernă a studenților și lucrul 
acestora în echipe multidisciplinare, care să 
reunească informaticieni, ingineri, 
economiști, medici, juriști, psihologi, artiști 
etc.  Ne-am dori, de asemenea, sa intrăm în 
parteneriat cu municipalitatea pentru a 
construi și un incubator de afaceri, care sa 
permită noilor firme să crească într-un mediu 
prielnic, cu tot sprijinul pe care îl pot oferi 
universitatea și autoritățile locale.   

În plus, cercetarea și întărirea infrastructurii va 
fi dublată de demararea unor noi programe de 
studii.  Colegi de la informatică au în vedere 
înființarea unui program de studii masterale 
în domeniul securității cibernetice, colegi de 
la inginerie au exprimat dorința de a demara 
două programe moderne de informatică 
industrială și de logistică.  Cred că aceste 
intenții sunt foarte oportune și cred că se vor 
bucura de susținerea conducerii universității.  

Din discuțiile purtate anterior a rezultat faptul că 
în cadrul Universității  există proiecte 
concrete/practice referitoare la inovare, 
antreprenoriat, management de proiect etc. 

 Vă rugăm să ne prezentați câteva detalii 
despre ele. 

Îmi face plăcere să amintesc de faptul că 
Universitatea Ovidius a fost un pionier al 
promovării spiritului antreprenorial, fiind 
selectată încă de la început în programul de 
burse oferite de RAF - Fundația Româno-
Americană.  În acest fel, Costin Sorici și 
Dragoș Vintilă au beneficiat de stagii de 
pregătire de un semestru la Universitatea 
din Rochester, SUA, iar profesorul Duncan 
Moore, coordonatorul proiectului la 
instituția gazdă, ne-a vizitat anul trecut 
pentru a vedea cum sunt puse în practică 
planurile elaborate împreună.   

         

      Mai mult, Universitatea Ovidius a fost 
selectată printre cele circa 20 de instituții 
de învățământ superior care primesc 
finanțare din partea RAF, pentru 
demararea unui proiect, derulat în 
parteneriat cu Junior Achievement 
România, pentru a dezvolta spiritul 
antreprenorial în rândul studenților și 
cadrelor didactice dar și al cadrelor de 
conducere ale universității.   
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Anul trecut universitatea a câștigat un 
proiect finanțat de către Ministerul Educației 
Naționale prin Consiliul Național pentru 
Finanțarea Învățământului Superior din 
fondul de dezvoltare instituțională, având ca 
obiectiv înființarea și sprijinirea 
funcționării unui centru de antreprenoriat 
studențesc.  Proiectul a permis derularea 
unei competiții de modele de afaceri, care a 
selectat din circa 140 de studenți zece 
echipe de câte 4-5 studenți din diverse 
facultăți.  Aceste echipe au beneficiat de 
cursuri de antreprenoriat oferite de 
specialiști ai JAR, de îndrumarea a 10 cadre 
didactice ale universității și de mentorat din 
partea a 10 antreprenori de succes.  În plus, 
circa 20 de cadre didactice au fost inițiate 
ca formatori, pentru a putea preda 
cunoștințe de bază în domeniul 
antreprenoriatului.  

Sunteți  membru al Comiteului Tehnico – 
Stiințific AGIR CONSTANTA, comitet care 
gestionează proiectul “Creativitate și inovare 

inginerească în era digitală”. Au apărut 

primele semnale pozitive că acest proiect va fi 
susținut de toți cei interesați:  mediul universitar 
și preuniversitar, institutele de cercetări, mediul 
privat, administrația publică, ONG-uri etc. 

 Care sunt principalele acțiuni pe care le 
propuneți a fi incluse în acest program și la 
care Universitatea Ovidius ar fi interesată să 
colaboreze pentru implementarea lor. 

Sunt fericit că Universitatea Ovidius este bine 
reprezentată în AGIR și mă bucur să constat că 
asociația demonstrează un nou avânt în 
activitățile pe care le desfășoară.  Sunt convins 
că proiectele asociației vor fi susținute de 
colegii mei, fie că este vorba de întâlniri 
interactive cu elevii pentru a discuta despre 
tehnologii moderne de fabricație, despre 
inovare și antreprenoriat, sau despre 
intermedierea relației dintre generatorii de 
idei și beneficiarii acestora prin centre de 
transfer de tehnologie.   

Constanța are un mare handicap comparativ cu 
ale orașe mari (exemple : BUCURESTI, 
CLUJ,TIMISOARA, IASI)  deoarece la noi 
investițiile în domeniul industrial (străine sau 
autohtone) sunt foarte mici. În continuare 
orientarea este pe desfacere și mai puțin pe 
producție. Probabil că mai sunt și alte dificultăți 
care trebuie depășite. 

 În acest context, ce sanse avem, după părerea 
dumneavoastră, de redresare?  

La nivel național schimbările ce au avut loc în 
legislația salarizării muncii și în sistemul fiscal 
au creat multe frământări și dezechilibre, eu 
rămân încrezător în capacitatea 

antreprenorilor români de a găsi soluții și de 
a-și dezvolta afacerile. 

  De asemenea, sunt încrezător în capacitatea 
cercetătorilor, cadrelor didactice și 
studenților universității de a inova tehnologic, 
de a crea artistic.   

Dincolo de tot tumultul exterior, percep 
semnale puternice că orașul Constanța are 
perspective solide de creștere în epoca post-
Mazăre.   

Și am convingerea că Universitatea Ovidius și 
inginerii din AGIR vor avea un rol foarte 
important în această redresare. 

 

 

 

S-a desfășurat  pe data de  23 martie 2018., 
la sediul central din Calea Victoriei nr. 118, 
et. 1, sector 1, Bucureşti.  

Din partea AGIR CONSTANȚA am  participat, 
împreună cu  Doamna Valentina Pomazan și 
cu  Domnul Gheorghe Samoilescu, ca 
delegați. 
 

 
  
Din programul Congresului, în continuare, o 
enumerăm titlurile  lucrărilor prezentate  în 
plen: 
 Raportul de activitate al Consiliului 

Director AGIR. 
 Raportul de activitate al organizatiilor 

AGIR. 
 Raportul de activitate al Editurii AGIR. 
 Raportul economico-financiar al AGIR. 
 Proiectul de buget pentru anii 2018-2021 
 Raportul Comisiei de cenzori. 

 

Au urmat dezbateri si apoi au fost supuse 
aprobării delegaților la congres. 
 

 
 
O altă componentă importantă a programului 
a fost ședința noii Adunări Generale care a 
avut ca teme de desbateri:  
 Alegerea Președintelui. 
 Alegerea Membrilor Consiliului Director. 
 Alegerea Membrilor Colegiului de Etică.  
 Alegerea Membrilor Comisiei de Cenzori. 

 
Detalii urmează a fi publicate pe site AGIR și în 
UNIVERS INGINERESC.  
Atât în materialele prezentate cât și în luările de 
cuvânt s-a insistat pe  realizarea unor schimbări 
de fond  în programele de activități AGIR, în 
pregătirea inginerilor și în implicarea inginerilor 
în societate.  

Am făcut  o scurtă prezentare a proiectului 
nostru referitor la CREATIVITATE ȘI INOVARE 
pe care Domnul Președinte Mihai Mihăiță  l-a 
apreciat  ca o realizare deosebită. 

Lucrările Congresului s-au încheiat cu un mic 
spectacol oferit de cvartetul orchestrei 
inginerilor și cu o lansare de carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘTIRI  

    “ Despre al XXX-lea Congres al 
Asociației Generale a Inginerilor din 
România” 
 

De  Nicolae Fildan 
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. O dezvoltare economică durabilă este 
indisolubil legată de dezvoltarea surselor de 
producere a energie electrice și de o 
infrastructură de transport și distribuție 
adecvate a acesteia. Dobrogea, provincie 
istorică a României, se află într-o zonă de 
interes din ce in ce mai mare în dezvoltarea 
unor surse alternative de producere a energiei 
electrice. 
 

Primele încercări 
 
Introducerea electricității pe pământ dobrogean 
este legată de modernizarea iluminatului public 
în orașul Constanța. După inaugurarea în 1895 a 
podurilor feroviare de peste Dunăre, orașul și 
portul intră într-o perioadă de dezvoltare mai 
accentuată. Administrația comunală, primar 
fiind Mihai Coiciu, ia hotărârea în anul 1897 să 
înlocuiască iluminatul public cu lămpi cu petrol 
prin introducerea iluminatului cu electricitate. 
Măsura se integra în contextul unui proces mai 
amplu de modernizare și înfrumusețare a 
orașului al cărui potențial economic dar și turistic 
era în creștere.  
 

 
 
Erau vizate două zone mai importante, locul de 
plimbare al vizitatorilor în sezonul estival: b-dul 
Carpați ( fost  Elisabeta ) și Piața Ovidiu ( fosta 
Piața Independenței). Iluminatul electric  era 
realizat prin instalarea a 12 lămpi cu arc voltaic 
de 9 A fiecare într-o rețea de curent continuu, cu 
un generator antrenat de o mașină cu abur și 
piston doar pe perioada sezonului estival.  
Încercarea din vara anului 1897 este nereușită, 
generatorul luând foc chiar în seara inaugurării.  
 

Starare primului sistem de iluminat 
 
Acțiunea se reia în vara anului următor, 1898, cu 
firma “Union" din Berlin. Zona iluminată se 
extinsese prin includerea promenadei falezei  
 
și clădirea fostului Cazinou Comunal, numărul 
total al lămpilor ajungând la 20;  generatorul 
instalat  avea  o putere de 88KW. 

 
In perioada următorilor 30 de ani se dezvoltă 
sistemul public de asigurare cu energie electrică 
a orașului și portului. Rețeaua de distribuție era 
de curent continuu, subterană intre Cazinou și 
Piața Independenței și aeriană în rest. 
  
Sistemul de generare și transport al curentului 
continuu își atinsese limitele tehnice. Nevoile 
edilitare și industriale  în creștere ale orașului  
impun măsuri radicale.  
 

Construirea primelor   centrale electrice 

 
Astfel, în 1930, primăria organizează o licitație 
pentru construcția unei centrale electrice 
puternice ( la acea dată ) de 3,4 MW, cu 
distribuția la tensiuni de 6kV. Prin decret regal, 
în 1930, s-a înființat " Societatea Comunală de 
Intreprinderi Electrice Constanța " care va prelua  
și intensifica ritmul construcției viitoarei 
centrale.  

   
 
Prima centrală termoelectrică (CTE) modernă 
din Dobrogea  a fost pusă în funcțiune în anul 
1932 în orașul Constanța și era amplasată pe 
Bulevardul Mamaia, pe malul lacului Tăbăcăriei. 
Centrala era echipată cu două cazane, construite 
la uzina Vulcan București, sub licență Babcock 
Wilcox  de câte 16 t/h fiecare (presiune 16 bar, 
temperatura 300 - 370 grd.C ) care antrenau o 
turbină tip Schulzer de 1,6 MW și o turbină 
Brown Boweri de 1,8 MW.  
 
Turbinele, de condensație, erau cuplate fiecare 
la câte un generator care debita în curent 
alternativ de 50Hz și tensiune de 6,3 kV.  
 

 
 
 
Inițial centrala era destinată să producă energie 
electrică  necesară orașului Constanța; ulterior 
turbinele au fost dezafectate în anul 1953 si până 
la oprirea definitivă din anul 1989 , centrala a 
produs doar abur industrial și apă fierbinte 
necesară stațiunii Mamaia și altor consumatori 
din zona: Grupul Școlar Industrial Energetic 
Constanța, U.M. Grăniceri, SINTEC, CMSN 
Constanța, Electro-tehnica S.R.L., și altele. 
Oprirea definitivă a Centralei Termice Constanța  
(C.T.  Constanța ) a fost determinată de scăderea 
consumului de agent termic sau dispariția 
consumatorilor tradiționali, care și-au asigurat 
necesarul de energie termică din surse proprii 
precum și de uzura fizică și morală a 
echipamentelor.   
 

  
Combustibilul folosit în centrală era păcura, 
transportată cu mijloace auto și depozitată în 
două rezervoare. Cele două cazane funcționau 
pe bară comună și furnizau abur industrial pe 
două prize și apă caldă preparată în două 
schimbătoare de căldură de suprafață montate 
în paralel pe o singură priză. 
 

 
 
Alimentarea cu apă brută era realizata  din 
rețeaua publică, in timp ce evacuarea apelor 
reziduale se făcea  în lacul Tăbăcăriei. 
 

 

TEHNIC / STIINTIFIC 

” Etape ale dezvoltării energeticii dobrogene.”  PARTEA 1 

De -  Oncescu Mihail 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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Roma, cetatea eternă, orașul în care atunci când 
te afli nu-ți poți imagina că civilizația umană se 
va putea sfârși cândva. Asta, în primul rând, 
datorită vestigiilor construcțiilor care atestă 
talentul de mari constructori ai Romei antice. 
Romanii nu s-au mulțumit să-şi extindă 
teritoriile, peste tot unde au ajuns, au adus acea 
organizare civilizatoare însoțită de “elemente de 
infrastructură”, cum spunem astăzi: drumuri, 
sisteme de alimentare cu apă şi alte construcții 
edilitare, edificii de utilitate publică. Mersul 
implacabil al istoriei a măturat puterea Romei, 
dar elementele civilizatoare au rămas, chiar şi în 
îndepărtata Dacie. Podul peste Dunăre, 
drumurile romane, edificiile au dispărut în 
mare parte, dar, ce fel de popor am fi fost noi 
astăzi fără limba română? In ciuda valurilor 
succesive de neamuri care au trecut pe 
meleagurile noastre, limba română, cu lexicul şi 
structura sa preponderent latină, a rămas. 
 
     Se spune că atunci când te afli undeva şi 
trebuie să părăseşti acel loc, rămâne ceva din 

tine acolo. Eu am 
revenit aici să 
recuperez ce a fost al 
meu şi drept rezultat 
voi lăsa aici încă şi 
mai mult. Imi 
adulmec urmele prin 
locurile care de 
fiecare dată mă fac să 
mă opresc, nu 
neapărat pentru a 
fotografia, cât mai 

ales pentru a-mi cerceta sufletul şi amintirile 
dragi.  
 

          Santa Maria Magiore, care de fiecare dată 
mă impresionează de pe colina ei mai mult 
decât San Pietro, cu coloanele-i aliniate pentru a 

da onorul Cuiva, cu 
imensul tavan care 
parcă pluteşte 
aruncând blânde 
reflexe asupra 
interiorului, cu 
statura-i 
impunătoare; cobor 
apoi pe Via Cavour 
până la Columna 
Traiana şi la acele 
locuri ale veşniciei 
de care este 

înconjurată; întârzii   intenționat bucuria 

reîntâlnirii cu Moise, care, din firida bisericii San 
Pietro in Vincoli priveşte sever şi trufaş la cei care 
îndrăznesc să se uite la el fără a se pleca. Bietul 
Michelangelo l-a înzestrat cu o pereche de 
cornițe, luându-se după un text biblic tradus 
stângaci de un călugăr vrednic dar nu foarte 
versat în subtilitățile limbii arameice; dar, oare 
astăzi îşi poate cineva imagina un Moise fără 
cornițe? 
 

 
 

      Sunt locuri şi oraşe în care de la prima sosire mă 
simt ca acasă. Roma este un astfel de oraş, mai 
ales că adeseori pe stradă auzi vorbindu-se 
româneşte, pentru că şi aici trebuie să fii atent 
când traversezi strada pe zebră întrucât prioritățile 
sunt relative; dar mai ales datorită locuitorilor 
romani de astăzi: nu se uită de sus la cei veniți din 
sudul Italiei, îi doare în cot de cei cu nasul pe sus 
din “statul” Padania. In cafenelele de cartier, unde 
toți clienții par să se cunoască între ei, e un zumzet 
şi o sporovăială de crezi că în lumea aceasta au 
încetat toate războaiele şi pacea domneşte 
binecuvântată pe pământ. Incerc să comand ceva 
în italiana mea aproximativă, fata de la bar se 
amuză copios, dar … mă serveşte cu exact  ce 
doream. O, dulce Roma! 

 
   Datorită informațiilor precise ale soției mele, 
vom explora un loc mai puțin călcat de turişti, mai 
departe de centrul oraşului, situat pe Via Attica 
Antica, pe acea Via istorică, drumul sudului, şi 
care astăzi se continuă cu Via Attica Nuova şi mai 
apoi cu autostrada spre Napoli. Este duminică şi 
Via Attica Antica este astăzi o străduță liniştită pe 
care cu greu trec două maşini una pe lângă alta, 
dar dacă o priveşti cu atenție, cu ochii minții, o 
vezi măreață, pavată cu dale de piatră şi animată 
de călăreți militari, negustori şi tot felul de alți 
călători. Pe această stradă, astăzi aproape uitată, 
nu departe de celebrele catacombe unde se 
întâlneau şi se ascundeau creştinii, se găseşte o 
mică biserică, La Chiesa di Santa Maria in Palmis 
sau la Chiesa in Domine, QUO VADIS. Aici, 
legenda spune că Apostolul Petru, demoralizat şi 
înfricoşat de atrocitățile abătute asupra primilor 

creştini din Roma – era timpul lui Nero - era pe 
punctul de a-şi abandona misiunea; Isus i-a venit 
în ajutor pentru a-l încuraja, i s-a arătat, iar 
Apostolul Petru, disperat, l-a întrebat: QUO 
VADIS, DOMINE? Ca o dovadă a veridicității 
legendei, la loc de cinste în biserică, se află o 
bucată de marmură albă care poartă amprentele 
labelor unor picioare de bărbat…, urmele paşilor 
lui Isus. Henryk Sienkiewicz, mare călător, a 
vizitat aceste locuri şi impresionat de legendă a 
scris romanul Quo Vadis (apărut în 1896) şi 
pentru care în 1905, a primit premiul Nobel 
pentru literatură. Mulți ani mai târziu, în 1977, un 

alt polonez, un 
sculptor 
cunoscut, dl. 
Boguslaw 
Langman din 
Cracovia, a 
turnat în bronz 
bustul lui 
Sienkiewicz şi l-
a aşezat în 
biserică. 
Evident, astăzi 
cei mai mulți 

dintre turiştii care vin în acest loc sunt polonezi. 
 

 Am pomenit numele d-lui Langman pentru că el 
a lăsat urme şi la Constanța, şi la un moment dat 
ne-a onorat casa cu prezența sa. In biserica 
catolică Sf. Anton de pe str. N.Titulescu din 
Constanța, în zona altarului, se află un frumos 
basorelief în bronz cu chipul marelui şi 
înțeleptului papă Ioan-Paul al II-lea; basorelieful 
este fixat pe o placă de marmură care în partea de 
jos conține un text de mulțumire către poporul 
român pentru mâna prietenească întinsă 
polonezilor fugari din fața urgiei la începutul celui 
de-al doilea război mondial; basorelieful şi textul 
de pe placă poartă semnătura d-lui Langman din 
Cracovia. In perioada comunistă, textul a trebuit 
să fie acoperit pentru că deranja nu ştiu pe cine; a 
fost scos la lumină de abia în 1990. Dl. Langman a 
trecut demult în lumea umbrelor, dar nepoatele şi 
strănepoții lui vin periodic la Constanța şi-i 
vizitează opera, şi ei sunt puțin români. Frumoasă 
înrudire cu Roma! 

 
     Înainte de a pleca din Roma, mai trec o dată 

pe la Facultatea de construcții (din cadrul 
Universității Sapienza), pentru a-mi lua rămas 
bun de la colegi şi prieteni, pentru a mă înclina în 
fața busturilor şi numelor înscrise în medalioane 
pe pereții somptuosului hol de intrare.  Ce 
profesori şi ce ingineri au trecut pe aici! Holul este 
neîncăpător pentru a-i cuprinde pe toți, bravi 
constructori romani! 

 

 

 

JURNAL DE CĂLĂTORII 

” Omagiu Romei! ”  

De -  Virgil Breabăn 
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Inteligența lucrurilor  

Proiectarea clasică în ingineria mecanică lasă 
locul unei noi paradigme. Nu numai produsele 
sunt inovative, inventate și reinventate, dar 
chiar procesul de proiectare încurajează inginerii 
să depășească limitele specializărilor lor. Dacă, 
până acum, principiile clasice ale proiectării, 
dexteritatea in modelarea virtuală a produselor 
și chiar a proceselor erau cartea de vizită a unui 
bun inginer, cerințele și posibilitățile de 
conectare a produselor cu sisteme de analiză și 
adaptabilitatea dinamică a acestora aduc în 
discuție și cunoașterea amănunțită a senzorilor 
și a tehnologiilor de conectare, inclusiv 
aspectele lor informatice. Cu alte cuvinte, în 
proiectare, „lucrurile” nu stau pe loc, dimpotrivă, 
devin „vocale”  și tot ce au de transmis poate fi 
utilizat pentru propria lor perfecționare și pentru 
dezvoltarea altor noi paradigme tehnologice. 
„Lucrurile” cer dreptul la inteligență, 
anticipând modul tot mai sofisticat în care sunt 
create și utilizate. 

 „Lucrurile”, plecând de la artefacte, până la 
procese de fabricație și verificare pot fi 
proiectate, analizate și optimizate în mediul 
virtual. Toate datele acestor etape sunt 
capitalizate pentru perfectionare. Acestor date li 
se adaugă datele care pot sau ar putea să fie 
colectate pe durata de viață a artefactului, ca 
produs ce răspunde unor cerințe ale 
utilizatorilor, sau pe durata operațională a unui 
proces. Până în 2020 vor fi conectate la Internet 
cel puțin 50 de miliarde de „lucruri”. Toate 
generând date care vor necesita stocare, 
analiză, comunicare, integrare în sisteme de 
returnare a unor noi informații legate de produs 
și utilizarea lui. 

Astfel, conceptele de Internet al Lucrurilor 
(Internet of Things - IoT) și de operare a 
sistemelor foarte mari de date (Big Data - BD) 
intră decisiv în ceea ce reprezenta până acum 
zona de confort a inginerilor proiectanți. La nivel 
istoric, această înseamnă un nou nivel de 
responsabilitate, de vreme de proiectanții vor fi 
în legătură permanentă cu produsul pe toată 
durata vieții sale și... chiar după ce aceasta se 
încheie. 

 

Producătorii și noile paradigme în 
proiectare  

Producătorii au sesizat trendul si schimbarea 
percepției utilizatorilor asupra „nivelului de 
inteligență” al produselor, astfel încât 38% 
dintre aceștia includ senzori în produsele lor, 
pentru a colecta date privind utilizarea, impactul 
asupra sănătății umane, integrând astfel 
noțiunea de mentenanță preventivă în 
conceptul de produs. Tendința de a utiliza IoT în 
proiectare pare decisivă pentru menținerea 
competitivității pe piață. 

Nu numai „lucrurile”, respectiv produsele devin 
inteligente dar chiar și proiectanții sunt 
impactați de noua structura de informație legată 
de un produs. La nivel social, investiția în 
specialiști și pregătirea lor continuă trece de 
limbajul rigid al politicilor. Cu noile date pot fi 
previzionate noi cariere, noi tendințe în carieră, 
în modelul de dezvoltare a unei afaceri, apoi 
corelate cu genul, vârsta, specializarea inițială 
etc. Modelele previzionare pentru utilizatori și 
consumatori, în general, sunt o consecință 
directă a acestui imens flux de date și chiar sursă 
pentru o nouă etică privind influențarea 
comportamentului acestora la niveluri profunde. 

Ubicuitatea termenului de „inteligență” pare să 
duca în derizoriu pretioasa lui semantică. 
Produse, procese, proiectanți, utilizatori, 
operatori, fabrici, toate și toți pretind să și-l 
atribuie, într-un acord tacit de încadrare 
completă în matricea tot mai deasa a gestionării 
informației aglutinată în inteligență artificială. 

Într-adevăr, provocarea sistemelor mari de date 
constă în gestionarea acestora. De exemplu, 
intr-o „fabrica inteligentă”, sursele de date 
includ modelele CAD, senzorii, dispozitivele și 
instrumentele, tranzacțiile online, simulărie, 
înregistrările oricăror alte date privind 
întreprinderea, de la achiziții, prețuri, tendințe 
pentru acestea, până la costuri globale de 
producție, modele de recrutare, salarizare.      

Noile paradigme în producție: puțin, 
rapid, personalizat, de calitate și 
ieftin 

A patra revoluție industriată, numită Industry 
4.0 (produsa de Internet of Things),  aduce 
coalescența tehnologiilor informației si 
comunicării cu automatizarea tehnologiilor de 
producție. Împreună cu rmergența așa 
numitelor sisteme fizice cibernetice- Cyber-
Physical Systems (CPS), in care mașinile, 

sistemele de stocare, produsele și angajații 
sunt conectațe în rețea, atât în cadrul 
companiei cât și cu alte rețele din lanțul de 
aprovizionare, livrare, service etc., toate 
comunicând între ele în timp real. În mod 
firesc, apare o schimbare a paradigmei 
dezvoltării de produs și al întregului lanț de 
furnizori: 

 Producția rigidă, ierarhiile, evoluează în 
unități de producție active, autonome, 
care se auto-organizează. 

 Planificarea producției centralizată este 
înlocuită de un sistem de reguli bazat pe 
feedback. 

 Produsele inteligente au identitate clară, 
pot fi localizate oricând și li se pot aloca 
traiectorii alternative, adaptate la 
evenimentele din lanțul de dezvoltare. 

 Sistemul de furnizori bazat pe valoare 
adăugată devine o rețea adaptabilă de 
furnizare, în care fiecare partener poate 
răspunde cu flexibilitate. 

 Integrarea profundă a supervizării 
inginerești pe întreg lanțul de dezvoltare a 
produsului. 

Astfel devine posibilă furnizarea de serii mici, la 
prețuri comparabile cu seriile de masă, 
deopotrivă cu o mare adaptabilitate la cerințele 
pieței și o însemnată economie de resurse. 

Se observă că numarul star-up-urilor, a 
companiilor de producție mici este în creștere. 
Acești noi agenți economici își încep afacerea cu 
sume relativ mici iar fenomenul descentralizării 
producției, de la giganții producției de masă 
către micii producători este similar cu apariția și 
răspândirea sistemelor software open-source. 
Aceste firme răspund eficient, cu costuri mici, 
punctual, cererii mari de sisteme, subsisteme, 
produse inovative, ieftine, extrem adaptate, 
adaptabile, chiar „personalizate”. 
Personalizarea produselor devine un loc comun 
nu numai în industriile ușoare, software, 
industriile bio-medicale ci și pentru așa numitele 
industrii „grele”, la care tradițiile standardizării și 
micii diversități erau de necontestat până acum. 
Astfel, in locul producției de masă apare treptat 
personalizarea în masă a produselor. 

Toate acestea acesta au fost permise de 
cantitatea mare de date extrase pentru si de la 
produse  și utilizatori precum și de tehnologiile 
noi de prototipare rapidă și prelucrare 
automatizată, comandată numeric. Mașinile 
cu comandă numerică au atins performanțe și 
prețuri care permit o mare flexibilitate a 
comenzilor și livrărilor în acest segment de 
producție industrială, aflat în creștere. 
Tehnologiile asociate cu BD permit ridicarea 
preciziei, controlul de calitate și scăderea 
drastică a costurilor asociate. Mai mult, 
asamblarea este strict controlată automat, de 

PUNCTE DE VEDERE  

Lucrurile și Internetul lor: tendințe în proiectarea produselor 
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la presiuni de contact, etanșări până la nivelul 
numărului de rotații ale unei simple piulițe. 

In mod evident, costurile pentru 
automatizare, investiția în standuri, senzori, 
sistemul informatic sunt însemnate iar întreg 
sistemul, de la proiectare la asamblare, 
ambalare si livrare, necesită o oglindire 
sofisticată în softurile de urmărire. Dar studiile 
arată că aceste costuri sunt rapid amortizate, 
prin reducerea costurilor de salarizare sau de 
compensare a erorilor în orice fază a 
dezvoltării produsului, prin livrarea rapidă a 
unei versiuni cât mai aproapiate de cerințele 
utilizatorilor, optimizate încă din prima 
variantă. 

Minunatata lume nouă a producției 
inteligente 

Potențialul deosebit al producției inteligente 
(smart manufacturing) a fost sesizat în Statele 
Unite ale Americii de reprezentanți din industrie, 
mediul academic, administrație, care au creat, in 
Iulie 2012 o organizație numită The Smart 
Manufacturing Leadership Coalition (Coaliția 
pentru promovarea producției inteligente), care 
se definește pe sine ca fiind mai mare decât 
suma părților. Și pe drept cuvânt, aceasta are in 
vedere prima platformă liberă de producție 
inteligentă  (Open Smart Manufacturing 

Platform) care permite companiilor productive, 
de orice gabarit, să acceseze ușor tehnologiile 
de modelare și analiză, care pot fi adaptate 
transdisciplinar, obiectivelor particulare ale unui 
proiect. Producătorii ar putea avea acces la 
posibilități nenumărate de conectare la noile 
arhitecturi, specialiști si soluții. Aceștia, la rândul 
lor, vor avea o mare vizibilitate printre 
producători și șanse mărite să inoveze. Printre 
facilitățile acestei platforme se află o combinație 
de indicatori pentru modele, gestiune și 
productivitate pentru a adapta sistemele de 
control utilizând Big Data furnizate de fabricile 
integral informatizate. Acest instrument va 
sprijini structurile de conducere în mediul de 
producție, la previzionarea activităților și 
optimizarea acestora și gestiunea mai bună a 
riscurilor de producție. Infrastructura va permite 
terților să dezvolte aplicații industriale legate 
în rețea, care să furnizeze unelte pentru 
măsurarea resurselor, generarea automată de 
date și analiza acestora. Este de remarcat că 
mare parte a acestui suport este „invizibil” 
inginerilor de pe linie, dar nu și inaccesibil. 
Aceștia beneficiază de rezultatele unor 
algoritmi care să îi asiste în proiectare sau 
producție.  

O altă tendință este urmărirea produsului pe 
durata de viață. O serie de senzori cu 
inteligența atașată pot transmite date 
continuu, cu acordul utilizatorilor, privind 
performanțele, nivelele de uzură, impactul 

unui artefact. Morala emergentă din această 
realitate pune mare presiune pe 
confidențialitate si etică, în general. 

În Europa, Smart Manufacturing Leaders 
Summit este un eveniment care strânge 
laolaltă tehnologiile de tip open source, 
factorii de decizie pentru tehnologii si 
tehnologii digitale din structurile de 
conducere ale marilor producători europeni. 
La întâlnirea din 2017 a fost realizat un studiu 
din care rezultă că cele mai mari provocări ale 
implementării producției inteligente sunt lipsa 
sistemelor integrate și alocarea de resurse 
pentru noile tehnologii (figura 1). 

 

Fig.  1 Factorii care încetinesc implementarea 
producției inteligente, 
(https://manufacturing.wbresearch.com/top-2-
challenges-for-smart-manufacturing, accesat in 
martie 2018) 

Platforme pentru fluxurile mari de date 
industriale 

Tehnologiile de analiză a acestor date sunt 
cele care impun ritmul si limitele de dezvoltare 
a acestui tip de „inteligență”. Trecerea de la 
produse mecatronice la produse din clasa IoT 
inclusă în platformele de proiectare și 
modularitatea acestora vor fi fundamental 
afectate în versiunile imediate. Cu alte 
cuvinte, proiectarea asistată de calculator va 
deveni „asistată” de sistemele de analiză și 
corelare a datelor. Astfel încât, chiar 
proiectarea de bază, va fi influențată de 
conceptul de produs IoT. Fotogrametria și 
scanarea permit deja captura, derivarea și 
modelarea virtuală a unui produs, fără a trasa 
o singură linie într-un sistem CAD. Mai mult, 
modelele complexe ale materialelor clasice si 
avansate sunt deja integrate în proiectare si 
vor deveni o componentă decisivă în 
proiectarea mecanică. 

Acestea sugerează apariția a două tipuri de 
interfață cu utilizatorul în programele de 
proiectare: cea de programare, de software și 
cea vizuală. Construcțiile geometrice 
suportate în modelarea 3D vor beneficia de 

emergența aproximărilor geometrice care să 
respecte normele de precizie cerute de 
interfațarea produsului. Tehnicile de simulare 
(Computer Aided Engineering - CAE) vor 
necesita sprijinul unor tehnici de discretizare 
precum triangularea, în paralel cu evoluția 
modelării directe si parametrizate. Calculele și 
prelucrarea datelor inginerești vor solicita 
existența unei infrastructuri informatice 
pentru nori de date (cloud computing), cu 
acces la multiple procesoare în paralel. 
Conceptul de info spațiu va tinde să integreze 
noi paradigme prentru echipa de proiectare și 
managerii ei.  

Noi clase de tehnologii emergente urmăresc 
să răspunda cerințelor de gestionare a 
miriadelor de date de la miriadele de senzori 
din produse și instrumente. Ca exemplu, 
Apache Hadoop este o platformă open-source 
care poate fi utilizată pentru procesarea 
pachetelor de date mixte, inclusiv imagini, 
audio, înregistrări ale comunicărilor, 
indiferent de formatul lor proprietar. Hadoop 
păstrează datele online, pentru interațiuni și 
explorări ale datelor în timp real. Este extensiv 
utilizat în diferite industrii, inclusiv 
telecomunicații, sănătate, finanțe și 
administrație. Microsoft Upstream Reference 
Architecture este dedicat pentru BD din 
industriile extrativă și petrolieră și oferă 
inclusiv pachete analiză și statistică în data 
mining. Pentru industria Auto, platforma 
dezvoltată de IBM acoperă managementul de 
sistem, dezvoltarea de aplicații, vizualizare și 
inovare, utilizate in „inteligența” 
interacțiunilor vehicul-vehicul, vehicul-șofer și 
vehicul-infrastructură. Pentru căutări de 
informație în norii de date se utilizează 
sisteme precum Cluster point, pe când 
BigQuery este un serviciu interactiv de 
interogare a BD. Cisco Industrial Smart 
Solution are un portofoliu de tehnologii de IP 
networking, iar Grok este un serviciu pentru 
nori de date bazat pe un motor inspirat din 
neuroștiință, pentru detectarea modelelor 
repetitive și structurilor în fluxurile mari de 
date si de predicție în timp real. 

 

https://manufacturing.wbresearch.com/top-2-challenges-for-smart-manufacturing
https://manufacturing.wbresearch.com/top-2-challenges-for-smart-manufacturing
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Enciclopedia digitală “România 1918, 
Oameni. Fapte. Imagini. 

 

 

 

 

GE a lansat cea mai puternică turbină eoliană 
din lume.  Cu o creștere a puterii cu 45% fata 
de cea care a fost anterior pe prima poziție. 

                      

 

Un tânăr de 18 ani (Rifath Shaarok) a proiectat 
cel mai uşor SATELIT din lume. NASA a 
declarat că va lansa invenția în spațiu 
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