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EDITORIAL
De Nicolae Fildan
În acest număr, pe lângă rubricile cunoscute
deja, o să găsiți câteva detalii referitoare la
coferințele
și simpozioanele,
De Comitetul
Editorial în organizarea
cărora s-au implicat și membrii AGIR din cadrul
Universității Maritime, și anume: „Black Sea
Maritime Cyber Security Conference”, 7d
8.06.2018;
Conferința
Internațională
ModTech2018 - Modern Technologies in
Industrial Engineering, ediția a VI-a, care s-a
desfășurat în perioada 13-16 Iunie 2018 la
Constanța.
În continuare, o să fac referiri la alte două
evenimente
care am participat.
de NicolaelaFildan
Pe data de 28.06.2018 a avut loc în București,
la AGIR, o întlnire cu Uniunea Națională a
Patronatului Român (UNPR). S-a discutat un
plan comun de acțiune bazat pe un acord de
parteneriat care urmează a fi semnat.
Principalele activități care vor fi realizate de
către AGIR: promovare în Univers Ingineresc,
invitare la SINGRO, formare profesională,
transfer de cunoștințe tehnice etc. UNPR va
dezvolta o bursă de oportunități pentru
ingineri, o bază de date cu firmele membre,
parteneriate pentru accesare Fonduri Europene
etc.
Un alt eveniment important a fost Conferința
„Inovație și soluții verificate pentru eficiență
energetică”, organizată de energynomics.ro,

pe data de 04.07.2018, care a avut loc la
CONSTANTA. Câteva detalii găsiți și la rubrica
STIRI de pe blogul nostru. Organizatorii acestei
conferințe, pe lângă selectarea unor teme
importante prezentate de specialiști de înaltă
clasă, publică pe site, după fiecare conferință,
conținutul integral al prezentărilor. La această
conferință am propus domnului primar
Decebal Făgădău să dezvolte colabororarea
PIMĂRIEI CONSTANȚA cu asociațiile
profesionale. Urmează să ne întâlnim pentru a
discuta o propunere concretă privind realizarea
unui Centru Regional STEAM (Science
Technology
Engineering
Arts
and
Mathematics). Scopul acestui proiect este
dezvoltarea și valorificarea potențialului
creator și novator al tinerilor care se pregătesc
pentru a își petrece viața într-o societate a
cunoașterii,
dominată
de
schimbări
tehnologice majore
și cu frecvență
semnificativă, pentru optimizarea șanselor
privind realizarea unei cariere profesionale,
adecvată noului context în care vor viețui. Acest
proiect se vrea a fi o componentă a proiectului
cu titlu generic: ”Promovarea și aplicarea
extinsă a creativității și inovării, în
conformitate cu cerințele și standardele
impuse de era digitală, la nivelul județului
Constanța”, proiect pentru realizarea căruia sa creat un CONSORTIU din care face parte și
PRIMĂRIA CONSTANȚA.
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TEHNOLOGII, ȘTIINȚĂ, INGINERIE……

-

înlocuire intrerupători stația de 110kV tip IO
si VVR (cu aer comprimat) cu întrerupători
tip LTB cu hexaforură (SF6);

-

montare a 20 variatoare de turatie ( 30 1250 kV ) pentru medie şi joasă tensiune;

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

-

Modernizări, reabilitări,
retehnologizări

înlocuire intrerupători 6kV tip IO si UK 11 cu
întrerupători tip FPX 12-40-12 cu
hexaflorură ( SF6) şi cu vacuum de
fabricatie AREVA (50 buc);

-

modernizare sistem achiziție date prin
montarea a 130 multimetre DMK 32 pentru
aplicația SCADA;

-

instalare sistem telemasură pentru bursa
de energie - operator OMEPA - cu
aparatură Landis&Gyr.

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

De dr. ing. Oncescu Mihail
Până în anul 2000 combustibilul folosit în CET
Palas a fost numai păcura. In anul 2001 s-a
realizat investiția pentru alimentarea
cazanelor şi cu gaze naturale. Funcționarea cu
combustibil mixt - păcură şi gaze - a permis
îmbunătățirea principalilor indicatori tehnicoeconomici ai centralei şi reducerea noxelor

În perioada 1995 - 2000 s-au realizat lucrări de
modernizare în cadrul sectiei chimice: s-a
retehnologizat instalația de demineralizare a
apei, adoptându-se sistemul Packard - Bed (stat
compact cu funcționare ascendentă); rezultatul
a fost o reducere substanțială a consumului
specific de reactivi chimici şi de apă
tehnologică.

centralei; în anul 2001 s-au finalizat lucrările la
cosul de fum, H=250m, una din cele mai înalte
constructii din Dobrogea, care asigură
evacuarea gazelor de ardere la o înălțime
corespunzătoare pentru diminuarea nivelului
noxelor în zona oraşului Constanța şi a
stațiunilor Litoralului; în anul 2004 a fost pusă în
funcțiune o instalație de monitorizare continuă a
emisiilor poluante compusă din două sisteme de
analiză independente corespunzătoare celor
două canale de gaze ale cazanelor de 420t/h. Se
măsoara emisiile de SO2, CO, CO2,NOx, nivelul
concentrației de oxigen din gazele de ardere,
conținutul şi dimensiunea particulelor evacuate
în atmosfera.
Pentru reducerea în continuare a noxelor şi
încadrarea în normele europene este în
derulare un contract pentru schimbarea
arzătoarelor cazanelor energetice de 420 t/h
cu arzătoare cu NOx redus (cazanul 1 finalizat,
cazanul 2 în desfăsurare).

Anul 2003 a marcat şi înlocuirea instalației de
generare a hidrogenului necesar răcirii celor
două generatoare. In prezent CET Palas dispune
de ultima generație a acestui tip de instalații:
Hydrogen Systems IMET - 2.
În anul 2004 a început înlocuirea aparatelor
indicatoare şi înregistratoare din camera de
comandă termică.
In anii 2002 şi 2003 au fost realizate lucrări de
reabilitare a turbinelor cu abur TA2 respectiv
TA1, urmărindu-se readucerea principalilor
indicatori tehnico-economici cât mai aproape de
nivelul proiectat şi prelungirea duratei de viață
cu circa 10 ani (55000 h).

Alimentarea mixtă cu combustibil gaze-păcură a
cazanelor, precum şi dezvoltarea altor facilitați
tehnologice specifice, a impus montarea unei
stații suplimentare de aer instrumental; noua
instalație asigură în condiții optime necesarul de
aer instrumental al centralei.

In cadrul secției electrice in perioada 1994-2003
s-au realizat:

Preocupările în domeniul protecției mediului, a

-

rebobinare statoare şi rotoare generatorul
nr.1 şi nr.2 cu izolație termorigidă, precum
şi a principalelor transformatoare cu puteri
intre 15-80 MVA(6 buc);

-

inlocuire cu protecții digitale de fabricatie
ABB şi SEL(SUA) a vechilor protecții ale
generatoarelor; montare de echipamente
sincronizare automata de fabricatie ABB;

-

modernizare excitații la cele doua
generatoare
prin
montarea
de
echipamente digitale de fabricatie
Electrotehnica 1500A/200Vcc;

-

O mentiune specială se impune pentru sistemul
informatic integrat în cadrul căruia aplicația
SCADA (care realizează monitorizarea şi
arhivarea principalelor mărimi de proces - peste
5000 mărimi) permite în prezent realizarea unui
postcalcul automatizat.
PERSPECTIVE

reducerii emisiilor poluante, au reprezentat o
dimensiune constantă a managementului

In prezent, în periada de vară, când CET Palas
alimentează numai cu apă caldă menajeră
consumatorii urbani, iar consumul de abur
industrial este diminuat comparativ cu perioada
de iarnă ( prin reducerea consumului de abur
industrial datorită restrângerii consumului
multor agenți economici), eficiența centralei
este afectată de consumul redus de energie
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Plecând de la acest înțeles se cunosc peste 120
de definiții date conceptului de calitate, fără a se
ajunge la un punct de vedere comun. Un punct
de vedere mai larg acceptat în definirea calității
îl reprezintă „valoarea de întrebuințare", care
reprezintă totalitatea însuşirilor care fac ca un
produs să fie util omului. O definiție franceză
defineşte calitatea ca aptitudinea unui produs
sau serviciu de a satisface necesitățile
utilizatorilor.
Calitatea serviciului de alimentare cu energie
electrică este determinată de următorii factori:
siguranța în funcționare a instalației; calitatea
energiei electrice la punctul de delimitare dintre
consumator şi furnizor; compatibilitatea
electromagnetică a instalațiilor cu mediul în care
funcționează, în punctul comun de racord.

termică, care nu conduce la un regim optim de
încărcare a echipamentelor existente.
In situația în care consumul este asigurat dintr-o
turbină de 50 MW, regimul optim de funcționare
al acesteia este atins în condițiile încărcării la un
debit de abur de 115 t/h pe priza industrială şi un
debit de abur de 86 t/h pe priza de termoficare.
Modificări ale acestor debite conduc la o
funcționare neeconomică a turbinei, în regim de
condensație, cu consumuri specifice de
combustibil mărite.

In perioada imediat urmatoare, datorita uzurii
fizice şi morale, se vor înlocui regulatoarele de
viteza ale turbinelor (RAV) de tip mecanohidraulic (RMH) cu regulatoare electrohidraulice (REH).
De asemenea este prevazută automatizarea
integrală a 4 linii de demineralizare a apei din
cadrul secției chimice.

In situația în care vara necesarul de energie
termică este asigurat dintr-un cazan de abur
industrial - CAI şi un cazan de apă fierbinte - CAF,
acestea funcționează la debite apropiate de
minimul tehnic.
In vederea eficientizării funcționării centralei,
se preconizează montarea unei instalații
moderne de cogenerare; aceasta va funcționa
tot timpul anului şi va fi dimensionată astfel
încât, pe baza căldurii recuperate, să fie
acoperit un consum cu o valoare in jurul celei
medii de vară, restul fiind acoperit prin post
combustie. Soluția este reprezentată de
instalarea unui grup de cogenerare cu ciclu
combinat gaze - abur, având o putere instalată
de 70 MW.
Montarea acestui grup se va face pe
amplasamentul grupului FIL de 150 MW,
dezafectat, demontat şi valorificat în prezent.
Pe parte electrica se vor realiza: înlocuirea a înca
5 întrerupătoare de 110 kV şi tuturor protecțiilor
etapei 2x50 MW; modernizarea
tuturor
sistemelor de automatizare, comenzi şi
semnalizări din centrală concomitent cu
modernizarea aparaturii din camerele de
comandă.

Metode de pornire a
motoarelor electrice şi
reducerea consumului de
energie electric
De - Prof. univ.dr.ing.Samoilescu Gheorghe
Ing. Nicolau Miruna-Alexandra
La nivel mondial există o continuă preocupare
privind dezvoltarea metodelor de reducere a
consumului de energie electrică iar una din
metode o reprezintă folosirea variatoarelor de
turație pentru motoarele asincrone, care
poate fi încadrată în categoria soluțiilor eficiente
de calitate. Cuvântul calitate provine din latină
„qualis", care are înțelesul de „fel de a fi".

Principalii
factori
care
influențează
continuitatea în alimentare a consumatorilor
sunt: fiabilitatea fiecărui element care intră în
instalațiile electrice de alimentare; configurația
schemei electrice şi tratarea neutrului;
caracteristicile
protecțiilor
prin
relee
(sensibilitate, selectivitate, rapiditate, siguranță
în funcționare); existența sistemelor automate
de tip AAR, RAR şi DAS; calitatea exploatării.
Sistemul de indicatori de calitate ai energiei
electrice
trebuie
să
permită
măsurarea/estimarea nivelului de calitate întrun anumit punct al rețelei şi la un moment dat,
precum şi compararea informației obținute cu
nivelul considerat optim sau cel puțin tolerabil
de majoritatea consumatorilor racordați la
rețeaua electrică respectivă.
Un variator (sau convertizor) de frecvență
(Variable Frequency Drive - VFD), numit și
variator de turație ( Variable Speed Drive - VSD),
este un aparat care generează o tensiune
electrică alternativă de frecvență variabilă,
folosit pentru acționarea motoarelor electrice în
aplicații unde este necesară varierea turației lorfig1. Folosirea lor poate conduce la importante
economii de energie electrică, ele eliminând de
asemenea șocul de curent care apare la pornirea
directă a motoarelor. Variatoarele de frecvență
sunt compuse din 3 părți principale, un redresor,
un filtru capacitiv (sau capacitiv-inductiv) şi un
invertor. Variatoarele de frecvenă pot funcționa
în buclă deschisă sau buclă închisă. În buclă
deschisă înseamnă că nu au nici o informație
despre viteza reală a motorului acționat. În acest
caz se folosește o modelare matematică a
motorului, în memoria microprocesorului, astfel
încât în funcție de curentul absorbit de acesta se
poate face o estimare a vitezei sale.
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EVENIMENTE IMPORTANTE

Conferința Internațională “ModTech2018 - Modern Technologies in
Industrial Engineering” - un eveniment de succes
De - Nicolae Fildan, Emil M. Oanță
Figura 1 Variatorul de turație ALTIVAR 71
Universitatea Maritimă din Constanța a fost
co-organizatoare și gazdă a Conferinței
Internaționale ModTech2018 - Modern
Technologies in Industrial Engineering, ediția a
VI-a, care s-a desfășurat în perioada 13-16
Iunie 2018 la Constanța.

La această ediție a conferinței ModTech2018
au participat 145 de specialiști, dintre care 51
de autori din străinătate.

Figura 2 Terminal integrat
Variatoarele de turație Altivar 71 de putere
redusă sunt dotate cu un terminal cu afișaj
integrat cu 4 caractere formate din cate 7
segmente. Terminalul cu afișaj grafic poate fi de
asemenea conectat ca echipament opțional la
aceste variatoare de turație. Funcțiile
elementelor de afișare şi ale tastelor sunt
descrise în figura 2.

Autorii din străinătate provin din USA, Japan,
South Korea, India, Germany, Poland, Serbia,
Republic of Moldova, Bulgaria, Netherlands,
Croatia, Albania, Mexic, Algeria.

Secțiunile conferinței au fost:
a) Tehnologii moderne în ingineria industrială;
b) Progrese în materiale compozite și
tehnologii specifice;
c) Modelarea
mecanice;

și

simularea

proceselor

d) Robotică și fabricație integrate prin
calculator;
e) Transfer tehnologic;
f) Micro- și Nano- tehnologii;
Figura 3.Soft starter 811+
Soft starter-ul S811+ de la Eaton este un
dispozitiv electronic de sine stătător de pornire
a motorului ce se montează în carcasă sau pe
panou-fig 3. Acesta este destinat pornirii
motoarelor asincrone trifazate asigurând o
pornire lină, atât mecanică cât şi electrică. Soft
Starterter-ele S811+ utilizează 6 SCR-uri
conectate la o punte redresoare. Variind
perioada de conducție a SCR-ului, se
controlează tensiunea aplicată motorului.
Aceasta, la rândul său, controlează cuplul
dezvoltat de motor. După ce motorul atinge
turația, contactoarele interne sunt închise
pentru bypass-ul SCR-urilor

g) Inginerie Marină și Navigație.
Conferința ModTech2018 are ca vectori de
publicare:
a) volumul conferinței, IOP Conference series:
Materials Science and Engineering, care este
indexat ISI;
b) revista Asociației ModTech, International
Journal of Modern Manufacturing Technologies
- IJMMT, ISSN 2067-3604, care este indexată
SCOPUS și COPERNICUS.

Autori din România sunt de la Universitatea
Tehnică „Gheorge Asachi” din Iași,
Universitatea „Politehnica” din București,
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați,
Universitatea „Transilvania” din Brașov,
Universitatea Națională de Apărare „Carol I”
filiala Brașov, Universitatea din Pitești,
Universitatea Politehnică din Timișoara,
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu,
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava,
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol
Davila” din București, Universitatea de
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
cât și de la institute de cercetare și firme
private.
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Conferința Internațională „The Black Sea Maritime Cyber
Security”, o premieră pentru România şi pentru zona de sud-est
a Europei, la cea de a II a Ediție de succes
De – Raicu Gabriel şi Zăgan Remus

Din cadrul Universității Maritime Constanța au
participat 32 de cadre didactice cu 33 de lucrări
științifice.

Toate tehnologiile prezentate au fost de mare
interes.
Nano-tehnologiile reprezintă una dintre cheile
viitorului,
toate
științele
inginerești
necesitând o reinventare în direcția "nano".
Realizările din acest domeniu sunt atât de
spectaculoase, încât neparticiparea la aceasta
direcție de cercetare-dezvoltare va genera
într-un timp relativ scurt un ecart
insurmontabil între companii și țări.

Securitatea cibernetică este probabil subiectul
cel mai discutat în ultimii ani, importanța sa
impunând o abordare dinamică din partea
societății moderne. Universitatea Maritimă
Constanța, în calitate de furnizor român de
educație universitară la la nivel global în
domeniul transportului maritim, este
interesată de conştientizarea și limitarea
riscurilor în cazul unui atac cibernetic.

Deschiderea conferinței a fost făcută de
preşedintele manifestării în persoana dlui
prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT, Rector al
Universității Maritime Constanța, care în
cuvântul de deschidere a subliniat faptul că
accesul facil la tehnologia informației şi
comunicațiilor reprezintă una dintre premisele
bunei funcționări a societății moderne, iar
digitalizarea industriei maritime, a navelor,
precum şi apariția navelor autonome, va
revoluționa transportul maritim aducând
totodată şi vulnerabilități specifice, date de
modul de circulație a informațiilor în spațiul
cibernetic.

Universitatea Maritimă din Constanța a
organizat cea de a II a Ediție a Conferinței
Internaționale „The Black Sea Maritime Cyber
Security”, ediția a II-a, care s-a desfășurat în
perioada 06-09 Iunie 2018 la Constanța.
Această ediție s-a realizat sub patronajul
Ministerului Comunicațiilor şi Societății
Informaționale, precum şi a Ministerului
Cercetării şi Inovării.

Rezultatele cercetărilor de graniță din
domeniul nano sunt deja aplicate într-o
multitudine de industrii, cu efecte economice
benefice.
Din vastitatea temelor abordate, amintim:
nanosensors, nanoEnergy, nanoTransport,
identificarea de materii prime cât mai ieftine,
smart manufacturing, green and sustainable
manufacturing, scăderea costurilor de
producție prin utilizarea de tehnologii noi,
pulberi metalice noi, folosirea laserilor în
ingineria nano, cercetări experimentale, noi
idei în conceperea modelelor inginerești.
Colaborarea cu ModTech, pentru viitor, se va
intensifica și va căpăta noi valențe și ca urmare
a semnării de către aceasta, pe data de
11.05.2018, a unui acord de parteneriat cu
Asociația Generală a Inginerilor din România,
care are ca membri specialiști remarcabili din
cadrul Universității Maritime Constanța.

Din partea Ministerului Comunicațiilor şi
Societății Informaționale a luat cuvântul
doamna ministru secretar de stat Manuela
CATRINA, care a evidențiat faptul că
dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne de
informații şi comunicații – condiție sine qua
non a edificării societății informaționale – are
un impact major asupra ansamblului social,
marcând adevărate mutații în filozofia de
funcționare a economicului, politicului şi
culturalului, dar şi asupra vieții de zi cu zi a
individului.
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De asemenea în deschiderea lucrărilor au mai
luat cuvântul, doamna Mihaela MERGEANE
procuror general adjunct al Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Constanța, care a pus în
discuție creşterea infracționalității cibernetice
şi necesitatea prevenției acesteia prin toate
mecanismele unei societăți democratice.
Din partea Parlamentului României, Camera
Deputaților a luat cuvântul domnul deputat
George ŞISCU, care a subliniat interesul pe
care instituția pe care o reprezintă o acordă
acestui subiect, evidențiind faptul că sunt în
curs de adoptare o serie de acte normative
care să reglementeze securitatea cibernetică.

6

domnul Daniel Ioniță director al CERT.RO,
ambii vorbitori au subliniat faptul că spațiul
cibernetic se caracterizează prin lipsa
frontierelor, dinamism şi anonimat, generând
atât deopotrivă, oportunități de dezvoltare a
societății
informaționale
bazate
pe
cunoaştere şi riscuri la adresa funcționării
acesteia (la nivel individual, statal şi chiar cu
manifestare transfrontalieră).
Conferința a avut secțiuni specializate
moderate de specialişti renumiți în domeniul
securității cibernetice, după cum urmează:

interesul a numeroși reprezentanți ai mediului
de business din domeniul maritim.
Conferința s-a bucurat de numeroşi
participanți
din partea instituțiilor
reprezentative cum ar fi :
1.

din mediul academic – Universitatea
Ovidius
Constanța,
Academia
Navală “ Mircea cel Bătrân”,
Academia Navală din Varna –
Bulgaria;

2.

din mediul administrației: Compania
Națională a Administrației Portului
Constanța, Autoritatea Navală
Română;

3.

din mediul de bussines românesc:
Crucial Systems, certSIGN, GMB
Computers, OIL Terminal, Centrala
Nuclearo
Electrică
Cernavodă,
Greensoft, Lion Shipping, UTI
Group, şantierul naval VARD Tulcea,
Telekom, CERT.RO, Mida Soft;

4.

din mediul de bussines internațional
: PKI &Crypto, VAUBAN, Yellow
Cube, Rina Simtex, Evolve Dream
Soft, Sandline, Fullscreen Digital,
CLICO, VERACOMP.

1. Cyber security legal framework. yearly facts
and prospective.
2. Cyber threats and solving technologies.
3. Cyber security and related policies:
classification, insurance and human factor.
4. Cyber prevention
technologies.

and

detection

5. Cyber security and critical infrastructures.
Au mai luat cuvântul domnul director general
Ovidiu CUPŞA din partea CERONAV, iar din
partea Forțelor Navale Române a luat
cuvântul domnul col. Adrian BRÂNZĂ, care a
precizat în alocuțiunea sa faptul că statul
român şi-a asumat rolul de coordonator al
activităților pentru asigurarea securității
cibernetice, în concordanță cu demersurile
inițiate la nivelul UE şi NATO, iar lucrările
conferinței sunt importante prin prisma
întâlnirilor şi discuților purtate de specialişti
pe un subiect atât de larg dezbătut în
contextul geopolitic actual.

6. Cyber technologies and hybrid approaches .
7. CyberSecurity Romanian Maritime Cluster –
CyROM, necesitatea constituirii unui cluster
de securitate cibernetică la nivel național care
să reunească principalii actori de pe piată :
Academia, Administrația, Societatea civilă şi
bineînțeles Societatea de Bussines;
Toate lucrările conferinței s-au derulat în
sesiuni plenare în aula universității, loc în care
specialişti redutabili au prezentat şi făcut
demonstrații live asupra conceptului de
securitate cibernetică în general şi în particular
în domeniul maritim, punând în evidență
vulnerabilitățile și riscurile la care se expun cei
care utilizează noile tehnologii de comunicații
digitale dacă nu au implementate soluții de
securitate corespunzătoare.
La prima ediție conferința s-a bucurat de
participarea dinamică a principalilor actori,
IMO, INTERPOL, Lloyd’s Register, CISCO,
ABS, DELOITTE NETHERLAND, CLYDE &CO,
BIMCO, CERT.RO, Centrul de strategii
cibernetice şi ştiința securității, Autoritatea
Navală Română, Check Point, Fortinet şi
Bitdefender precum și a numeroși specialişti
de la universități maritime din Europa a atras

Au mai luat cuvântul domnul general în
rezervă Marcel OPRIŞ fost director al STS,

Domnul conf.univ.dr.ing. Gabriel RAICU,
prorector cu activitatea de cercetare
inovare din cadrul Universității Maritime
Constanța, a reliefat faptul că cu cât o
societate sau o navă este mai
informatizată, cu atât este mai
vulnerabilă, iar asigurarea securității
spațiului cibernetic trebuie să constituie o
preocupare majoră a tuturor actorilor
implicați, mai ales la nivel instituțional,
unde se concentrează responsabilitatea
elaborării şi aplicării de politici coerente
în domeniu.
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Pentru toți colegii care sărbătoresc
ZIUA de naștere în luna IULIE

În prezența doamnei ministru secretar de stat
Manuela CATRINA şi a domnului consilier al
ministrului de la Ministerul Comunicațiilor şi
Societății Informaționale, domnul Rector
prof.univ.dr.ing. Cornel PANAIT, a prezentat
în premieră noul Simulator şi Centru de
Instruire în Securitate Cibernetică în domeniul
Maritim, al Universității Maritime Constanța,
realizat din fondurile proprii ale universitătii,
un proiect inovativ bazat pe o concepție
proprie a specialiştilor din universitate.

Din această perspectivă, se resimte
necesitatea dezvoltării culturii de securitate
cibernetică
a
utilizatorilor
sistemelor
informatice şi de comunicații, adesea
insuficient informați în legătură cu
potențialele riscuri, dar şi cu soluțiile de
contracarare a acestora.
Îmbunătățirea climatului de securitate
cibernetică a devenit o prioritate strategică
atât a autorităților naționale cu atribuții şi
responsabilități în domeniu, a instituțiilor
publice, cât și a mediului academic și de
afaceri.

Astfel ca o concluzie a lucrărilor conferinței,
membrii participanți au decis ca organizatorii
să înceapă demersurile necesare în vederea
constituirii unui cluster funcțional, în jurul
mediul academic, la care să adere companiile
de IT ce oferă soluții de securitate cibernetică,
companiile de navigație, companiile de
crewing, operatori onshore şi offshore
deopotrivă la Marea Neagră, a structurilor
administrațiilor locale , ale celor portuare
fluviale şi maritime, precum şi din structurile
administrațiilor naționale şi teritoriale de
apărare a frontierelor, și a specialiştilor din
mediul distribuției de energie, interesați să se
implice în informarea şi educarea comunității
de business privind riscurile şi vulnerabilitățile
în noul mileniu al comunicațiilor digitale, să
cerceteze împreună fenomenul şi să ofere
soluții.
Totodată companiile reprezentative din
domeniu IT au decis să se implice în
colaborarea cu Centru de Instruire în
Securitate Cibernetică în domeniul Maritim,
din Universitatea Maritimă Constanța, şi să
sprijine universitatea în creearea unui centru
de excelență în domeniu securității
cibernetice.
Cum una din devizele conferinței a constat în
cunoaşterea pe scară largă a riscurilor şi
amenințărilor la care sunt supuse activitățile
desfăşurate în spațiul cybernetic, precum şi a
modului de prevenire şi contracarare a
acestora, la finalul conferinței în data de 9
iunie 2018, Universitatea Maritimă a organizat
împreună cu partenerul ARECS prin experții ei
în securitate cibernetică, un modul de curs
având titlul :
“Cultura de securitate organizațională – de la
concept la universalitate.
Securitate, Intelligence și Competitivitate în
Organizații”.

Di Pietro Massimo Concetto
Scurtu Ionut - Cristian
Marini Marino
Pruiu

Anastase

Stan

Mari Isabella

Fildan Nicolae
Moldoveanu Bogdan Mihaita
Oanta Emil
Nichersu Iuliana
Filip Cosmin
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Câteva excursii și o întâlnire
festivă
De Nicolae Fildan

La BRASOV
De
Comitetul Editorial
Am petrecut o minunată minivacanță la
BRASOV (în perioada 12 - 15.06.18), împreună
d soția, unde ne-am întâlnit cu prieteni și foști
cu
colegi de facultate ai soției.

A urmat, apoi, cetatea BRASOVIA care a fost
menționată într-un document din 16 octombrie
1434. Poziția dominantă a Tâmpei, izolarea și
înclinarea pantelor au făcut din cetatea Brasovia
o fortificație imposibil de cucerit. Cadrul natural
în care a fost înălțată era unul dintre cele mai
prielnice locuri pentru asemenea construcții.
Am continuat pe aleea pe sub Tâmpa (marcaj
banda albastră), am ocolit serpentinele - nu mai
aveam condiția fizică necesară pentru
parcurgerea lor - și am coborât în BRASOV (în
centru).

O să încep cu câteva impresii referitoare la
BRAȘOV, în general, și la principalele
evenimente la care am participat, în particular.
Ca și anul trecut am fost impresionat de faptul că
Nicolae Fildan
BRASOVUL
a început să arate ca un oraș
occidental. Se continuă cu refacerea clădirilor
istorice, se menține o curățenie exemplară
(străzi, parcuri, periferie, pădurile din jur etc).
Transportul în comun este bine pus la punct. În
fiecare stație există un afișaj on line care
prezintă, în timp real, în câte minute vor ajunge
în acea stație fiecare autobuz, data, ora,
temperatura etc. Cât am stat în BRASOV am
circulat numai cu aceste autobuze și am fost
foarte mulțumit.

de

Am făcut două mici excursii în jurul
BRAȘOVULUI care mi-au plăcut foarte mult și
pe care le recomand și o să le reiau cu mare
plăcere ori de câte ori voi mai avea ocazia în
viitor.
O primă excursie a fost pe TÂMPA. Ne-am
simțit excelent. Este suficient de dificil (pentru
cei care au aproximativ 70 de ani), peisajul este
minunat, traseul curat fără gunoaie, vremea
excelentă etc. Am plecat din cartierul Răcădău,
pe strada Dobrogeanu Gherea, și am ajuns la
Treptele GABONY. Treptele Gabony au fost
săpate în stâncă în anii 1930-1931 iar, în anul
2008 au fost reparate de autoritățile locale.
Am continuat cu creasta muntelui TÂMPA unde
am întâlnit câteva obiective care se văd și de jos:
ANTENELE,
TELEFERICUL,
terasa
BELVEDERE..
Anul trecut am avut o priveliște similară de la
etaj 8 de la ARO unde a avut loc întâlnirea de 45
de ani de la terminarea facultății de silvicultură
(soția și foștii colegi).
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A doua excursie a fost la CETĂȚUIE (cetatea de
pe dealul STRAJA). Este închisă pentru vizitare.
CETĂȚUIA are o istorie interesantă. A fost
distrusă de mai multe ori și închisă după 89 ca
urmare a unor procese între statul român și
Compania Aro Palace care ajuns proprietar al
cetății (ca urmare a privatizării ONT) fără să
plătească pe ea nici un leu. Litigiile durează de
câțiva ani, monumentul se degradează pe zi ce
trece etc. Închei cu o imagine a CETĂȚUIEI și cu
una a BRAȘOVULUI văzut de pe CETĂȚUIE

Și BRASOVUL ( ca, de altfel, marea majoritate a
localitățolor din țara) , are și clădiri sau obiective
de patrimoniu în litigiu care asteaptă o rezolvare
favorabilă.

La SINAIA
În perioada 15-16 iunie 2018, am participat la
întâlnirea anuală a colegilor de facultate ai
soției, întâlnire care a avut loc la SINAIA la
HOTEL PALACE. Mi-a plăcut acest hotel de lux
cu tradiție, așezat într-un loc minunat.
Programul întâlnirii a fost unul deosebit de
atractiv și interesant. Organizarea si
desfășurarea lui a fost impecabilă. Aceleași
calificative pot fi atribuite și la celelalte întâlniri
realizate anterior.
A început cu o vizită la Castelul Peleș, o slujbă
de pomenire la Mănăstirea Sinaia a colegilor
decedați, vizitarea Muzeului
Cinegetic
Posada, masa festivă la Restaurant Hotel
Palace etc. A fost un moment deosebit care a
reușit să-mi inducă o stare de măreție, de
respect față de trecut și de speranță pentru viitor
(cel puțin așa am simțit atunci)…..
Am stat într-o cameră cu o priveliște superbă
spre parcul Dimitrie Ghica etc.
Câteva imagini de la Hotel PALACE : sala
restaurant și o „privire” pe fereastra din cameră.
.

JURNAL INGINERESC DOBROGEAN

NR 7/2018
din p[cate, nu s-a pus în practică. Acum fosta
cabană s-a privatizat și a devenit zonă interzisă
pentru turiști. Drumul forestier prin pădure este
foarte plăcut și relaxant.
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Faună integrată în Europa
Merg cocoșii la Paris,
Leii vor rămâne-un vis,
Peștii-n cel mai bun bordel,
Iar măgarii – la Bruxelles..

După momentul festiv am prelungit șederea cu
două nopți pentru a mai face câteva mici
excursii.

Un alt obiectiv a fost Casa Memorială “George
Enescu”. GEORGE ENESCU a construit între anii
1923 şi 1926 - o casă, cu ajutorul arhitectului
Radu Dudescu, pe care a numit-o Vila Luminiş.
În 1947, aflat la Paris, Enescu a donat vila statului
român, spre a fi folosită ca loc de odihnă şi de
creație pentru artişti. Din 1995, devine Casa
Memorială “George Enescu”, iar din 2007 –
secție a Muzeului Național “George Enescu”.
Arată excelent și beneficiază de o prezentare
excelentă. Merită să fie vizitată.

Prima excursie a avut ca obiectiv POIANA
STÂNII. Are două componente importante:
Poiana Regală și stâncile Franz Joseph. Ele au
fost locuri preferate de monarhii României
pentru plimbări și petreceri câmpenești
organizate pentru înalții oaspeți ai Casei Regale.
Despre stâncile Franz Joseph se spune că însuși
regele Carol I a venit aici cu împăratul AustroUngariei, pentru a-i arăta toată Valea Prahovei.
(Citeste mai mult pe: adev.ro/ny1xf4 și pe alte
surse de pe internet). Prezint o cu o priveliște din
punctul belvedere de pe stâncile Franz Joseph.

Nicolae Fildan - Tel: 0721273170

Emil Oanță - Tel: 0755610901
eoanta@yahoo.com
Virgil Breabăn – Tel: 0723372194
breaban@univ-ovidius.ro .
Gheorghe Samoilescu 0729400543
gheorghe.samoilescu@anmb.ro

Se poate afirma că toate aceste excursii, vizite și
întâlniri au reușit să genereze o stare de bine și
de fericire atât la nivelul participantului cât și
la nivelul grupului. Cum a fost posibil ?

PISCUL CAINELUI, al doilea a traseu. În anul
1988 s-a demarat un proiect pentru Piscul
Câinelui, care cuprindea atât un restaurant
panoramic cât si o linie de telegondola care îl
unea cu orașul, pe același principiu pe care
funcționează vârful Tâmpa pentru Brașov. Dar,

COMITETUL EDITORIAL

nicolae.fildan@agir-constanta.ro

În loc de concluzii.

La întoarcere, după ce s-a termint traseul
marcat, am continuat coborârea pe o potecă
regală nemarcată până la Castelul PELISOR.
Este o zonă superbă. Nu am înțeles de ce nu este
marcată și de ce nu este promovată pentru
publicul larg.

Ing. Dan Norea

După părerea mea, sunt cel puțin două cauze .
Prima, o bună organizare și alegerea unor locații
deosebite. A doua: faptul că toți am ajuns la
vârsta la care am atins “apogeul funcțiilor
cognitive” ( care are loc în intervalul de vârstă
60-70 de ani, conform afirmaților renumitului
gerontolog american Gene D. Cohen). Alte
detalii
la
adresa
https://lumeaeminunata.blogspot.com/2017/06
/creierul-omului-batran.html?view=magazine .
Avem, deci, în concluzie, toate motivele să
reluăm anual întâlnirile și excursiile noastre.

Nistor Filip – Tel: 0723575535
filip.nistor@anmb.ro

Tel:

