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EDITORIAL
De Nicolae Fildan
În ultima perioadă de timp au avut loc mai multe
evenimente care, cred, merită să le acordăm o
atenție specială.

De Comitetul Editorial

Primul se referă la semnarea pe data de 6 iunie
2018, în sala de consiliu a Prefecturii Constanța
a Acordului de parteneriat între organizațiile
d
patronale
și corpurile profesionale din județ și
anume: Uniunea Națională a Patronatului
Român (UNPR), Camera de Comerț, Industrie,
Navigație și Agricultură Constanța, Asociația
Generală a Inginerilor din România (AGIR)
Sucursala Constanța, Organizația Patronală
Constanța Port Business Association, Asociația
Învățătorilor
Institutorilor Constănțeni și
de Nicolae și
Fildan
Baroul Constanța. Prin acest protocol se
propune crearea unui nou context care să
asigure o mai bună colaborare între mediul de
afaceri, administrația publică, asociațiile
profesionale și mediul politic. Pe data de
28.06.2018 va avea loc la AGIR o întlnire cu
UNPR pentru stabilirea unei strategii de
abordare și a unui plan comun de acțiune.
Obiectivele principal ar putea fi:
- Agrearea între părți a unei liste cu proiecte
prioritare care urmează a fi abordate la nivel
judetean și național.
- Asigurare unor facilități atractive pentru
mediul de afaceri (exemple: centre de
afaceri, incubatoare, centre de transfer
tehnologic etc).

-

Conectarea sistemului educațional și de
cercetare la cerințele mediului de afaceri .
Efecte immediate:
- Cresterea credibilității mediului politic ca
urmare a colaborarii cu asociațiile
profesionale și patronale.
- Reorganizarea asociațiilor pofesionale în
sensul creșteri calității servicii puse la
dispoziție.
Un parteneriat public – privat eficient etc
Un alt eveniment se referă la crearea unui
cluster, din care va face parte și AGIR –
CONSTANȚA, care va uni specialiștii și
instituțiile interesate în promovarea și aplicarea
tehnologiilor, serviciilor și reglementărilor din
domeniul “cyber security” în România, la
„Black Sea Maritime Cyber Security
Conference”, 7-8.06.2018, organizată de către
Universitatea Maritimă Constanța.
Al treilea eveniment se referă la participare la
lansarea proiectului “Rețea națională de
repere ale civilizației spațiului românesc”,
organizată de eurodeputatul Mircea Diaconu –
Vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și
Educație din Parlamentul European. Printr-o
implicarea directă a noastră, a cetățenilor,
acest proiect ar putea deveni un proiect
important și de interes național. În plus, prin
ceea ce-și propune, merită să fie inclus în
proiectele lansate cu ocazia centenarului MARII
UNURI. Detalii pe site AGIR CONSTANȚA
(Știri) …….
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2
INTERVIURI

„ Creativitatea și inovarea, o prioritate a proiectelor dezvoltate de Academia Navală Mircea cel Bătrân. Un
interviu cu Domnul Conf. univ. Dr. ing. Octavian Tărăbuță.”

De - Nicolae Fildan
NF. Aș dori să încep acest interviu prin a vă
mulțumi pentru buna colaborare dintre
Academia Navală Mircea cel Bătrân și AGIR
Constanța precum și pentru implicarea directă a
de dumneavoastrăca
Nicolae Fildan membru AGIR. Este o
continuare și dezvoltare a unei bune tradiții,
inițiată de Domnul Vergil Chițac, care a fost

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a aderat
la propunerea de a creare a unui consorțiu care
să susțină proiectul „Promovarea și aplicarea
extinsă a creativității și inovării, în conformitate
cu cerințele și standardele impuse de era
digitală, la nivelul județului Constanța”.
N.F Academia Navală Mircea cel Bătrân
(ANMB) este o instituție cu tradiție și prestigiu
în învățământul universitar românesc. Este
foarte activă în proiecte concrete cu elevii,
viitorii studenți, pentru a-i ajuta să descopere
ofertele deosebite puse la dispoziție de ANMB
în vederea realizării unei cariere atractive.
Școala altfel, Programul Oficial de Internship al
Guvernului României, ediția 2018 – sunt două
exemple importante.

Pe întreg parcursul anului universitar
instituția noastră a putut fi vizitată în cadrul
programului Şcoala altfel, de către elevii
interesați, până în prezent înregistrându-se
peste 2000 de vizitatori.

Vă rugăm să completați și să detaliați cele
precizate mai sus.
primul rector din ANMB care a devenit membru
AGIR și care este primul senator al României
membru în AGIR Constanta. Dintre ultimele
realizări comune aș menționa organizarea
împreună a workshop-ul național CERCETARE
ȘI
EXPERTIZĂ
INGINEREASCĂ
LA
CONSTANȚA ( Ediția a cincea, 17.11.2017, cu
tema: Dezvoltare durabilă, dedicat sărbătoririi
aniversării a 145 de ani de la înființarea
Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și a 20
de ani de la crearea Sucursalei AGIR
CONSTANTA .

O.T. Intradevăr, Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” face toate eforturile pentru promovarea
ofertei educaționale proprii. Astfel, la nivel
instituțional există un plan de promovare a
acestei oferte, iar cadrele didactice vizitează pe
parcursul anului universitar, în special în primul
semestru, colegii şi licee din județele Constanța,
Brăila, Galați, Tulcea etc.

Vă rugăm să prezentați pe scurt cele mai
importante componente, insistând pe
avantajele utilizării lor în pregătirea
studenților.

Vă rugăm nominalizați căteva propuneri de
colaborare concretă pentru acest an:
OT. Pentru acest an Academia Navală „Mircea
cel Bătrân” îşi propune să găzduiască în luna
noiembrie cea de a VI-a ediție a wokshop-ului
național
CERCETARE
ȘI
EXPERTIZĂ
INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA cu tema:
Creativitate şi inovare, dedicat sărbătoririi
centenarului
Marii
Uniri
și
AGIR.

N.F. ANMB deține o bază materială
impresionantă comparabilă cu ceea a
instituțiilor similare din țările dezvoltate.

De asemenea, au mai fost organizate vizite de
informare la Colegiile Militare Naționale de la
Breaza, Câmpulung Moldovenesc, Alba Iulia şi
Craiova. Academia Navală a fost prezentă cu
oferta
educațională
la
următoarele
manifestări naționale şi internaționale: Ziua
Armatei (25.10.2017, Bucureşti, Constanța),
VETERUN (06.05.2018, Bucureşti), Black Sea
Defence and Aerospace (16 – 18.05. 2018,
Bucureşti), Europort (15 – 17.05.2018,
Constanța), Ziua copiilor (01.06.2018,
Constanța).

O.T. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
dispune de o baza materială diversificată şi de
actualitate, care este utilizată în procesul
didactic. Putem aminti aici de următoarele
elemente de infrastructură:
- Centrul de simulatoare - oferă oportunități
de învățare si antrenament pentru studenții

ce parcurg toate programele de studii
derulate in cadrul academiei, pentru
echipajele navelor din Forțele Navale
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Romane precum si colaboratorilor din
industria de transport naval. Scopul final al
funcționarii centrului de simulatoare este
reprezentat de creșterea nivelului de
pregătire precum si al experienței in lucrul cu
cele mai moderne echipamente de la bordul
navelor militare si civile. Prin expunerea
progresiva a studenților si cursanților la
diferite situații tactice, după un program
bine structurat, supravegheat permanent de
instructori calificați, se vor reduce riscurile
de apariție a erorilor in diverse situații la
bordul navelor.

-

3
Bazin de înot - de dimensiuni olimpice ce
asigura condiții optime de desfășurare a
antrenamentelor la înot si folosirea
mijloacelor de salvare a vieții pe mare a
studenților precum si a personalului din
Forțele Navale Romane ;

N.F. Având în vedere evoluția explozivă a
tehnologiilor, curriculum-ul universitar și
dotarea
laboratoarelor
(simulatoarelor)
trebuie adaptate la noile cerinte.
Care este strategia ANMB în acest sens ?

-

În compunerea acestuia se regăsesc:
Simulatorul integrat pentru conducerea
navei, Simulator manipulare mărfuri lichide,

Baza sportiva - sala de sport
multifuncționala, sala fitness, sala de
gimnastica, 3 terenuri de handball, 5 terenuri
de baschet, 3 terenuri de volei, 2 terenuri de
tenis, pista de obstacole C.I.S.M, pista de
atletism ;
Poligon
de
vitalitate
destinat
antrenamentului si verificării studenților sau
cursanților in dobândirea, menținerea si
perfecționarea
îndemânărilor
si
competentelor pentru stingerea incendiilor
si astuparea găurilor de apa;

-

O.T. Academia Navală „Mircea cel Bătrân” îşi
actualizează în permanență baza materială, în
strânsă legătură cu evoluția tehnologică. În
ultimii doi ani am achiziționat un laborator de
chimie care corespunde celor mai noi standarde,
laboratoare de meteorologie şi oceanografie, un
observator astronomic, un laborator de robotică
şi comunicații şi laborator interdisciplinar de
inginerie electrică (Progammable Logic
Controllers). De asemenea, în baza unor
contracte de mentenanță, simulatoarele din
compunerea Centrului de simulatoare sunt
supuse periodic unor procese de update pentru
pachetele software şi procese de upgrade
pentru componentele hardware.
N.F.Dumneavoastră ați fost printre primii care
ați aderat la propunerea de a crea un consorțiu
care să susțină proiectul „Promovarea și
aplicarea extinsă a creativității și inovării, în
conformitate cu cerințele și standardele impuse
de era digitală, la nivelul județului Constanța”.

Simulator tactic naval Proteus ASTT,
Simulator pentru lansarea torpilei Stingray,
Simulator Link 11 cu capabilități C2,
Simulator comunicații APCOS 4000.
-

-

Formațiunea de nave-scoala cuprinzând:
Nava-scoala
"Mircea",
salupe
si
ambarcatiuni de instruire ;

-

Centrul de pregătire marinăreasca si
sporturi nautice Palazu-Mare - dispune de
numeroase ambarcațiuni militare si
sportive, folosite in activitatea de practica a
studenților si in pregătirea pentru
participarea acestora la diverse competiții
organizate la nivel național si internațional.

-

Centrul de tehnologii informatice ;
Biblioteca
universitara
"Comandor
Eugeniu Botez" al cărei fond de carte
cuprinde mai mult de 70.000 de titluri, cu săli
de lectură adecvate și 20 de calculatoare
pentru documentare in spațiul virtual.

Ce reprezintă pentru dumneavoastră acest
proiect și cum doriți să vă implicați în punerea
lui în aplicare ?
O.T. Pentru Academia Navală „Mircea cel
Bătrân” proiectul „Promovarea și aplicarea
extinsă a creativității și inovării, în conformitate
cu cerințele și standardele impuse de era
digitală, la nivelul județului Constanța” este
modalitatea prin care credem că se vor
identifica soluții prin aplicarea cărora să se
genereze progres economic si bunăstare
socială.
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va avea
un responsabil de proiect care va participa activ
la întâlnirile de lucru ale consorțiului pentru
analiza stadiului proiectului şi dezbateri.
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ISTORIE (DOMENII: TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ, INGINERIE……)

”CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI LA CUNOAȘTEREA RESURSELOR
PESCĂREȘTI DIN OCEANUL MONDIAL” – Partea 2
De Tania Zaharia, Valodia Maximov

CONTINUARE DIN NUMÂRUL ANTERIOR
În anii 1970-1990, investigațiile românești au
inclus Atlanticul de Sud-Est și au devenit
continue în această zonă după 1977, când
România era afiliată la Comisia Internațională
pentru Pescuitul în Atlanticul de Sud-Est
(ICSEAF). În timp, 34 de misiuni de cercetare
complexă s-au concentrat în zona neritică a
Namibiei. Activitatea din această regiune s-a
încheiat la 21 martie 1990, când Namibia a
devenit independentă (fig.6 și 7).

Rezultatele acestor observații au constituit o
colecție interesantă de muzeu prezentată la
expoziția "Namibia și mediul" organizată la
Galați, România, în august-septembrie 1994. În
acest sens, INCDM a constituit o colecție
excepțională muzeală prin eforturile comune
ale cercetătorilor și tehnicienilor la bordul
navelor de pescuit oceanice, în special în
perioada 1970-1989. Colecția există și acum,
fiind amplasată într-o cameră adecvată și este
folosită ca instrument pentru educația nonformală, în timpul numeroaselor vizite
efectuate de elevi, studenți, oameni de știință,
profesori etc. (Fig.8).

4
În 1978 a fost efectuată o expediție de cercetare
a largului oceanic în dreptul coastelor
Argentinei, în cadrul unui program internațional,
în care nava românească "Sinoe" (figura 9) a
participat împreună cu nava rusă "Stvor", vasul
german "Ernest Haeckel", vasul bulgar "Alfeus"
și vasul polonez "Profesor Siedletski". Navele au
intrat în zona subantarctică a Atlanticului și au
investigat zonele din vecinătatea insulelor
Falkland și Georgia de Sud. Doi ani mai târziu, în
1980, vasul "Târnava", având la bord o echipă de
cercetare, a efectuat o misiune de cercetare
românească în zona sudică a Africii, până la 56o
S, în căutarea krilului antarctic.

Figura 9: Traulerul românesc Sinoe (tip B22) în
marș către zona Falkland (1978) (sursa: D.
Zaharia)

Figura 6: Traulerul românesc “Semenic” (tip
B419) la pescuit în zona Namibia (1981) (sursa:
D. Zaharia)
Figura 8: Colecția ihtiologică a INCDM din
oceanul mondial (sursa INCDM)

Figura 7: Capturi realizate in zona Namibia la
bordul traulerului românesc “Semenic” (1981)
(sursa: D. Zaharia)
România a avut o contribuție majoră la
programele ICSEAF, comparabilă cu rezultatele
cercetătorilor din Republica Sud Africa, Spania și
fosta URSS în acest domeniu. Pe lângă
cercetările oceanografice și pescărești, au fost
făcute câteva observații interesante cu privire la
impactul pescuitului comercial asupra avifaunei
ihtiofage locale, a populației locale de focă, în
colaborare cu institutele specializate din Cape
Town.

Datorită cercetărilor desfășurate, România a
avut un rol important în gestionarea stavridului
negru și a merluciului în zona Namibiei. Fondul
de date științifice adunate a permis publicarea în
anul 1991 a unui catalog de specii de pești și
cephalopode din regiunea respectivă și a unui
set de hărți de pescuit în 1980 și, ulterior în 1991.
Începând cu 1983, specialiștii români au fost
implicați în fundamentarea legislației ICSEAF în
domeniul pescuitului și în monitorizarea
internațională a aplicării acestei legislații.
În zona est-africană a Oceanului Indian de Vest,
în 1979 și 1980, România a desfășurat două
acțiuni de cercetare și prospectare în apele
Mozambicului și un program complex de
cercetare în 1984-1985 în apele Somaliei, cu
scopul de a identifica noi zone de pescuit.
Efortul românesc în cunoașterea oceanului este
mai puțin cunoscut, publicul larg nefiind
informat despre realizările românești în acest
domeniu.

Activitățile de cercetare desfășurate în extrema
de sud a Atlanticului includ participarea
României la expedițiile germane "Weiskopf", în
1981, în apele Georgiei de Sud și "Peter Neel" și
"Junge Welt" în 1985 (fig.10) în apele vecine
insulelor Falkland și deasupra sectorului sudic al
lanțului muntos Creasta Balenelor prin expediția
ruso-românească de la bordul navei "Patriot" din
1982 (fig.11). În martie-aprilie 1990, nava
românească "Rodna", având la bord o echipă de
cercetare, a efectuat o nouă investigație în
domeniul pescuitului în zona de nord a Crestei
Balenelor.

Figura 10: Vasul Junge Welt al RDG la pescuit de
calamari în zona Falkland (1985) (sursa: D.
Zaharia)
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Parcalaboiu (1979), Pintilie (1978), Pintilie et al.,
(1984), Skolka and Leonte (1982), Skolka et al.,
(1986), Skolka and Vasiliu, (1988), Staicu and
Maxim (1974, 1983), Staicu et al., (1975, 1976,
1986), precum și numeroase volume ale
periodicului Halieutica.
CONCLUZII

Figura 11: Vasul “Patriot al URSS (1982) (sursa:
N.C.Papadopol)
După 1990, prin intrarea în economia de piață,
menținerea unei flote de pescuit românești a
fost nerentabilă astfel că, în 1997, au rămas doar
16 nave, majoritatea avariate, cu 843 de
salariați, cu un salariul insuficient pentru un trai
decent. Începând cu anul 1994, navele
românești sunt implicate în operațiuni de
congelare a peștelui pescuit în regiunea Marii
Britanii și Irlandei. Cu această ocazie,
cercetătorii noștri au făcut observații și
investigații privind condițiile de mediu din
Atlanticul de Nord-Est precum și asupra
caracteristicilor
biologice
și
structurii
populațiilor de hering și macrou din zona
menționată anterior.
În 1997, compania flotei de pescuit oceanic a fost
reorganizată prin reactivarea anumitor nave,
reînnoirea dreptului de a pescui în zona nordvestică și sud-africană, obținerea licenței de
pescuit și a cheltuielilor necesare pentru prima
producție ciclul, clarificarea statutului sau a
navelor închiriate, plata salariilor personalului
etc. Din păcate, a fost prea târziu în lipsa
finanțării pentru restructurare: falimentul a fost
definitiv și, de atunci, peștele oceanic a fost
importat sau poate fi găsit în Colecția muzeală a
NIMRD, de unde au fost expediate exponate la
alte muzee din țară.
În acest moment s-au oprit și expedițiile
pescărești ale cercetătorilor români în Oceanul
Mondial ...
Dar au lăsat în urmă numeroase rapoarte de
cercetare, lucrări științifice și cărți care
încorporează concluziile cercetărilor efectuate:
Dumitrescu (1974, 1975), Dumitrescu, 1979,
Jelescu and Papadopol (1976, 1978), Maxim
(1976, 1978,1982), Maxim and Maxim (1982,
1983, 1988), Maxim and Lazu (1980), Maxim and
Staicu (1976, 1980), Maxim and Dumitrescu
(1979), Maxim Cornelia (1978, 1979, 1982 a, 1982
b, 1983, 1990), Maxim Cornelia et al., 1984,
Maxim Cornelia and Zaharia (1985), Maxim et al.
(1988), Maximov (2001), Muller and Dumitrescu
(1984), Nicolaev (1985), Nicolaev and Uzun
(1980), Papadopol and Jelescu (1979),

În scurta noastră prezentare a investigațiilor
românești în domeniul pescuitului desfășurată
dincolo de zona pontică, am evitat să dăm
numele specialiștilor care au efectuat cercetări și
să menționăm contribuțiile lor personale. Ceea
ce am intenționat a fost să subliniem efortul
specialiștilor români în domeniul oceanografiei
pentru recunoașterea contribuției românești la
cunoașterea Oceanului Mondial, dreptul lor de a
participa la cunoașterea și exploatarea acestuia,
realizările unei activități desfășurate cu pasiune
pe navele românești și străine în deceniile de
cercetare.

5
CET Ovidiu ( pusă în funcțiune în anul 1952 ) şi CT
Constanța ( dată în exploatare în anul 1932 ), nu
mai puteau asigura necesarul de energie noilor
locații industriale şi urbane în expansiune.
Soluția de centrală electrică de termoficare (
CET ) pentru centrala Palas, cel mai eficient mod
de producere în cogenerare a energiei electrice
şi termice, a corespuns cel mai bine nevoilor
economice şi sociale ale zonei
CET Palas este destinată alimentării cu energie
termică sub formă de abur şi apă fierbinte a
consumatorilor industriali şi urbani din
Municipiul Constanța şi livrării în Sistemul
Energetic Național a energiei electrice produse
în regim de cogenerare.
CET Palas este amplasată în partea de sud-vest
a municipiului Constanța, în zona industrială a
acestuia, pe Bd. Aurel Vlaicu nr. 123.

MULȚUMIRI
Mulțumim doamnei dr. ing. Cornelia Maxim,
șeful Colectivului de Resurse de Pescuit în
Oceanul Mondial din cadrul Institutului Român
de Cercetări Marine (IRCM / INCDM) în perioada
1982-1996, care a sintetizat informațiile privind
prezența cercetătorilor români în Oceanul
Mondial cu ocazia Simpozionului Jubiliar
"Studiul și explorarea mediului marin: realizările
Institutului Român de Cercetări Marine pe
parcursul a 25 de ani de activitate ", care a avut
loc la 15 septembrie 1995 la Constanța, România
(IRCM, 1995). Mulțumim, de asemenea, tuturor
cercetătorilor care au contribuit la desfășurarea
cercetărilor românești în oceanul mondial
ISTORIE (DOMENII:
TEHNOLOGIE, ȘTIINȚĂ, INGINERIE……)

„ CET PALAS - 50 DE ANI IN
SLUJBA ENERGETICII
ROMANESTI”- PARTEA I

Deschiderea lucrărilor de construcție : iunie
1966 pe amplasamentul vechiului aerodrom al
oraşului.
Proiectare:
ISPE Bucuresti - proiectant general și ICPET
Bucuresti - proiectare echipamente
Antrepenori generali:
-Trustul Constructii Industriale Constanța și Energomontaj Bucureşti
Furnizori generali de echipamente:
- UCM Resita pentru turbinele DSL 50
-Vulcan Bucuresti - pentru cazane

Motto : ‘ Timpurile se schimbă şi noi ne
schimbăm odată cu ele’
Publius Ovidius Nasso

-Electroputere Craiova – pt. transformatoare
-FEA Bucuresti - pentru automatizări

De dr. ing. Oncescu Mihail

Dezvoltarea
economică
a
municipiului
Constanța şi a platformei sale industriale, a
celorlalte localități şi stațiuni turistice din zona
Litoralului, au impus cu prioritate apariția unor
noi capacități de producere a energiei electrice şi
termice.

Punerile in functiune s-au facut eşalonat după
cum urmează:
-cazanul de abur nr. 1 de 420t/h-01.05.1970
-TA nr.1 DSL - 50 -30.06.1970
-cazanul de abur nr. 2 de 420t/h-13.11.1970
-TA nr.2 DSL - 50 -30.06.1971
-cazanul de abur nr.3 de 525t/h-28.10.1978
-TA nr.3 FIL - 120 22.03.1979
Cazane de joasa presiune:
-CJP nr.1 -29.12.1974
-CJP nr.2 -20.12.1976
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-CJP nr.3 -24.05.1977
-CJP nr.4 -13.08.1977
Cazane de apă fierbinte:
-CAF nr.1 -28.10.1970
-CAF nr.2 -27.09.1971
-CAF nr.3 -24.01.1975
-CAF nr.4 -25.11.1982
-CAF nr.5 -21.06.1993
In prezent centrala are în componență
următoarele echipamente:
-2 cazane de abur de cate 420 t/h, tip C4-P/G,
140 bar, 530(570) ºC.
-2 turboagregate de căte 50 MW, tip DSL -50, cu
condensație şi prize reglabile de 10-16 bar si 0,72,5 bar.
-2 generatoare tip TH-60-2
-3 CJP-uri de câte 100t/h, 15 bar, 250 ºC.
-5 CAF-uri de câte 100Gcal/

-două magistrale de abur cu o lungime totala de
21 km ;
-magistrala I Port care alimentează : OIL
Terminal, S.C. Rommega, I.C.N., S.C. Frial, S.C.
Comatec ,S.C. Dobrogea(II), Reg. CFR,
Depozit,Peco,etc.
-magistrala II Palas 1 care alimentează :T.C.
Ind., S.C. Argus, S.C. Malbera, RATC, S.C. Celco,
S.C. Erco, S.C. IFCO, S.C. Peco, S.C. Furnimob,
S.C. Dobrogea, S.C. Somaco, Prodcoop, SCUT,
COM-CM, Energia, Prodas.
La sistemul de termoficare sunt racordate 134
puncte de termice RADET, 124 puncte termice
pentru societăți comerciale sau consumatori
particulari.

6
CET Palas are răcirea în circuit închis, evacuarea
căldurii de la sursa rece a ciclului termic precum
şi din răcirea diverselor agregate rotative ale
CET este realizată cu ajutorul a trei turnuri de
răcire cu tiraj natural.
Pentru completarea pierderilor de apă din
circuitul de răcire se foloseşte apă de adaos
dedurizată.
Pentru funcționarea centralei a fost obținut
avizul de mediu începând cu anul 1996; din anul
2003 CET Palas este certificată ISO 9001/2000
de SRAC şi IQ-NET.

Evacuarea energiei electrice produsă pentru
livrare de CET Palas în SEN se face prin
intermediul unei sțatii electrice de 110kV.

Pentru toți colegii
care
sărbătoresc ZIUA de naștere
în luna IUNIE

Instalațiile de tratare chimică a apei asigură
necesarul de apă demineralizată şi dedurizată
pentru cazanele generatoare de abur, sistemul
de termoficare şi de racire al centralei. Instalația
de demineralizare are în compunere 7 linii de
tratare a apei cu o capacitate de producție de
500 t/h. Instalația de dedurizare asigură
necesarul de apă dedurizată pentru circuitul de
termoficare şi de racire şi are o capacitate de 600
t/h.
Capacitatea disponibilă a centralei este în
prezent de 100 MW şi respectiv 1.100 Gcal/h.
Sistemul de alimentare cu apă fierbinte şi abur
tehnologic a consumatorilor racordați la CET
Palas, are o configurație arborescentă şi se
compune din :
-două magistrale de apă fierbinte, cu o lungime
totală de 68,2 km traseu, din care:
-magistrala I - alimentează cu căldură zonele:
Viile noi, Abator, Port, Peninsulă, Centru, Tomis
I si II;
-magistrala II - alimentează cu caldură zonele:
Industrială, Depozite, Inel I si II, Micro C8-F1,
Tomis IV şi Tomis nord;
-o magistrală pentru alimentarea cu caldură a
serelor ;

Alimentarea cu combustibil a centralei se face
pentru păcura direct din incinta OIL Terminal
prin două conducte în care se pompează pacura
prin intermediul unei stații de pompare aflată în
patrimoniu CET
Palas şi exploatată de
personalul acesteia.
Alimentarea cu gaze
naturale se face din reteaua oraşului prin
intermediul unei stații de pompare cu o
capacitate de 85.000 nm3/h.
Gospodăria de păcură, amplasată în incinta
centralei, este formată din cinci rezervoare, din
care două subterane de cate 2500 m3 fiecare şi
trei supraterane de câte 3000 m3, din care este
preluată păcura pentru consum.
Alimentarea cu apă a centralei se face din
reteaua de apă a RAJA Constanta. Sistemul de
canalizare internă care preia apele rezultate din
procesul tehnologic de tratare chimică a apei
este legat printr-o stație de neutralizare la
reteaua de canalizare a oraşului.
Gazele rezultate din arderea păcurii şi gazelor
naturale se evacuează în atmosfera prin coşuri
de fum cu următoarele caracteristici:
-coşuri de fum ( 2 ) H=55m pentru CAF-urile 1,5;
-coş de fum H = 250 m, pentru cele 2 cazane de
420 t/h, 3 cazane de 100t/h şi CAF-urile2,3,4;
-coş de fum H = 104 m pentru CAI 2,3,4.

Breabăn Virgil
Cojocaru Cezar
Drăghici Gabriela
Hegedus Marius Daniel
Mihai (Adam) Geanina
Omer Ichinur
Onea Dragos
Oprea Dorin
Radu Andrei Ovidiu
Raicu Alexandra
Șerban Petru - Sergiu
Tiron Eugen
Vlasceanu Elena
Zăgan Remus
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„ Barcelona, lumini şi umbre !”
De Virgil Breabăn

De Comitetul
Editorial
Atunci
când îmi depăn
gândurile legate de
călătoriile mele la Barcelona, imaginea
principală este asociată mai mult cu o mare de
lumină, o lumină venită din natura plină de
d
căldură a Mediteranei, dar mai ales, lumina
asociată celor care au îmbogățit cultura acestui
vechi oraş spaniol. Cum să nu asociezi imagini
luminoase cu nume precum Dali, Picásso, Miró,
Gaudi şi atâția alții. Am descoperit acest oraş
pas cu pas, începând, cred, de prin 1993. Un
vechi şi bun prieten, care pe la sfârşitul anilor ’70
de Nicolae
se
săturaseFildan
de raiul comunist, s-a stabilit
împreună cu familia în Barcelona. Cu ajutorul lui,
după 1990, am început nişte frumoase relații de
colaborare cu foarte dinamica facultate de
construcții de la Politècnica de Catalunya; aşa
am ajuns să cunosc şi să iubesc Barcelona,
luminile ei.
Recent, la un sfârşit de martie friguros chiar
şi pe țărmul Mediteranei, am revenit la
Barcelona. Unul din primele drumuri pe care leam făcut a fost spre Figueres, acasă la Salvador
Dali. Deşi lucrările sale, chiar dintre cele mai
valoroase, pot fi întâlnite în multe din marile
muzee de artă ale lumii, Dali e acasă la Figueres,
acolo l-am întâlnit în urmă cu mulți ani.
Într-una din primele călătorii la Barcelona,
într-o zi de week-end, prietenul meu m-a invitat
să facem o scurtă calătorie în afara Barcelonei,
într-un orăşel care la vremea aceea nu-mi
spunea nimic, se numea Figueres. Acolo ne-am
oprit lângă o clădire bizară, pe acoperişul căreia
tronau nişte ouă imense; era muzeul Salvador
Dali, muzeu construit şi amenajat de însuşi Dali,
într-o ruină reconstruita, rămasă după un
incendiu, a vechiului teatru al oraşului.
Amintirile mele despre Dali nu erau din cele mai
grozave. Imi aminteam din reportaje de film sau
din fotografii din ziare figura lui cu mustăți
diavolesc răsucite şi mereu provocatoare. Il
ştiam mai mult ca poet, îl consideram cam
neserios. Am petrecut o jumătate de zi în muzeul
din Figueres şi am ieşit de acolo năuc. Atunci lam descoperit pe adevăratul Dali, pe marele
Dali. Atunci mi-am dat seama cât de superficial
îl prețuisem pe acest om care a muncit ca un
salahor toată viața, iar un om care munceşte atât
de mult nu poate fi neserios. Si n-a fost neserios.
In anii grei ai războiului civil,

când toată intelectualitatea pariziană – căreia îi
aparținea – dar şi bineînțeles cea din Barcelona,
era de stânga şi republicană, el nu s-a
amestecat, a detestat politica de doi bani care a
dus Spania la catastrofă. Nu i-a plăcut Republica
care s-a apucat să naționalizeze în cel mai tipic
model comunist economia Cataluniei, care o
organizat o poliție politică ce făcea arestări si
tortura prizonierii ca pe alte meleaguri
europene. Nu i-a plăcut anarhia care a urmat şi
nici ultima rezistență organizată în Barcelona în
fața armatelor lui Franco. Evident că mulți dintre
colegii lui de generație nu l-au iertat niciodată.
Nu l-au iertat nici atunci când a primit din partea
Generalissimului Franco una din cele mai înalte
medalii spaniole. Intrebat de un ziarist dacă nu-l
deranjează faptul că a fost medaliat de Franco, a
răspuns cu dezinvoltură: - Deloc, mi-aş fi dorit
chiar două asemenea medalii!
Asta nu înseamnă că n-a iubit Catalunya. Se
considera catalan spaniol, dar nu i-au plăcut
tendințele separatiste. Cred că ar fi râs cu
hohote, aşa cum numai el râdea, la auzul
elucubrațiilor actualului şef al guvernului local
catalan, care spune că populația catalană este
pur şi simplu de o altă rasă decât populația din
restul Spaniei; vezi doamne, populația din restul
Spaniei ar fi rezultatul unui amestec cu maurii
care au ocupat Spania timp de mai multe secole,
pe când catalanii au rămas puri şi sănătoşi;
acesta uită, sau poate că n-a admirat niciodată
minunata poartă de intrare în Parcul Guell,
poarta lui Gaudi, aflată aproape de centrul
Barcelonei, poarta în care se îmbină atât de
armonios simbolurile moştenirii maure cu cele
ale Spaniei creştine. Si astfel intrăm în zona de
umbre a Barcelonei, o zonă greu de înțeles.
Povestea e lungă şi voi încerca altă dată s-o
descâlcesc, dacă voi putea!
Barcelona…Figueres…S. Dali

Mulțimea vidă - definiție
Citând opinii apusene
E o mulțime cam așa:
Șefi de Consilii Județene
Necercetați de DNA..
Ing. Dan Norea
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