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EDITORIAL
De - Nicolae Fildan
Supun atenției dumneavoastră căteva
informații, referitoare la modul în care a fost
pregătită apariția și realizarea acestui număr al
De
Comitetul Editorial
JID, cu speranța că acestea vor fi atractive și
interesante.
dPrimul articol („Creația tehnico - științifică,
preocupare de tradiție la Șantierul Naval
Constanța”), scris de domnul Niculai Orac,
este rezultatul decizei de a deveni, la cei 84 de
ani, un membru AGIR activ. Ca fapt divers, la
sfîrsitul acestui articol, am venit cu o scurtă
notă intitulată „Din presa vremii.... ’’
(MAGAZIN
Nr.28/11.07.1987!).
Trebuie
de
Nicolae
Fildan
precizat
faptul
că domnul Nicolae Orac, ca și
domnul Eugen Tiron (membru fondator AGIR
CTA), au fost inventatori și manageri tehnici în
cadrul Șantierului Naval Constanța. Acest
șantier este un exemplu de privatizare de
succes în industria
românească (capital
românesc,
continuarea
și
dezvoltarea
activităților inițiale, prezența pe piața internă și
externă etc.).
Următoarele articole se referă la două
evenimente internaționale organizate de
INCDD (Simpozionul internațional "Deltas &
Wetlands 2018") și de ANMB (Conferința
Internațională ediția a IV-a SEA-CONF 2018) ,
evenimente la care membri AGIR (din aceste
instituții) s-au implicat în organizarea și
desfășurarea lor. Înainte de lansarea lor, am

publicat informații despre aceste evenimente
pe site-ul nostru la rubrica ȘTIRI.
Domnii: Miron Procop și Ionut Cristian
SCURTU (membri AGIR CTA) au participat la
Expoziția și la Salonul de Inventică 2018 de la
IAȘI cu intenția declarată de a se documenta
pentru a promova realizarea unor abordări
similare și în CONSTANTA. Prezentarea
propusă este un prim pas convingător.
Articolul ”Primul BASE JUMP de pe o Turbină
Eoliană din Romania organizat de Renewable
Energy School of Skills” a apărut ca urmare a
participării
domnului
Dorin
Oprea
(vicepreședinte AGIR CTA) la cea de-a doua
editie a WIND OPEN DAY – Ziua Porților
Deschise la Parcurile Eoliene. L-a convins pe
domnul Sebastian ENACHE - Director de
Dezvoltare la Renewable Energy School of Skills
- să scrie acest articol și să devină membru AGIR
CONSTANTA.
Încheiem acest număr cu o scurtă prezentare a
cărții ”Călător prin lume, amator de glume“ realizată de colaboratorul nostru ing. Dan
Norea (președinte al Clubului Umoriștilor
Constănțeni). Cartea urmează a fi lansată în
această toamnă. Ca vechi prieten cu Dan
Norea, pot să afirm că el este un “produs”,
anticipat și reușit, al noului model educațional
STEAM (Science Techology Engineering Arts

Mathematics). Este un adevăr, nu o
glumă.

” EDITORIAL” - Nicolae Fildan
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Creația tehnico - științifică, preocupare de tradiție la Șantierul Naval Constanța
De - Niculai Orac
În istoria de 125 de ani a S. N. Constanța am
identificat
dovezi
privind
preocuparea
conducătorilor pentru organizarea și stimularea
activitatii de creație tehnico-științifică,
selectarea,
evidențierea,
clasificarea,
gestionarea, omologarea și aplicarea soluțiilor
novatoare în productie, promovând permanent
progresul tehnic în activitatea de construcții și
reparații navale.
Scurt istoric privind activitatea industrială de
început în portul Constanța.
Conform documentelor (dosar 1/1892 și 1/1893 )
existente la Arhivele Nationale Bucuresti –
fondul Ministerului Lucrărilor Publice, primul
Atelier de reparații nave ( nucleul actualului S.N.
Constanța ) a fost înființat în anul 1892, prin
separarea de Atelierul CFR, înființat în 1860 de
Compania engleză ”Danube and Black Sea
Railway”, concesionara portului de la guvernul
turc.
În perioada 1899-1909, ilustrul inginer Anghel
Saligny a structurat, dezvoltat și modernizat
Atelierele navale și a construit Cala de 1000
tone, cu 2 sănii de lucru.
Detalii privind necesitatea dotării portului
Constanța cu instalații de andocare a navelor
sunt prezentate de inginerul Traian Grigorescu
în Buletinul Societatii Politehnice-patea
tehnică nr. 3 / martie 1913. Structura atelierelor
de reparații nave cuprindea atunci toate secțiile
specifice șantierelor navale, precum: fierărie,
turnătorie, strungărie, cazangerie , lăcătuserie ,
tâmplărie, arămărie (armături și tubulatură),
sculărie etc. Anghel Saligni a folosit Atelierele
navale și la construcția portului Constanța. Pe
lângă reparații de nave, atelierele executau
instalații
portuare, nave de servitute,
ambarcțiuni și utilaje plutitoare necesare
construcției portului.
În primul război mondial Atelierele navale și
Cala de 1000 tone au fost grav avariate și jefuite
, mașinile unelte și sculele fiind luate de inamic și
duse în Bulgaria,Turcia și Germania. După anul
1924, Atelierele și Cala au fost reutilate sporind
gama lucrărilor de reparatii la cele 17 nave ale
Serviciului Maritim Roman, 31 de nave de
servitute ale portului, 18 nave ale Marinei Regale
și diverse nave străine .

Promovarea în productie a soluțiilor
novatoare la Atelierele de reparatii nave.
În anul 1927 la conducerea Atelierelor navale a
fost numit inginerul Gheorghe Rizescu,
constantean de origine, diplomat al Școlii

Politehnice din Bucuresti, sectia Electrotehnică,
cu calificativul “ foarte bine “ și licentiat în
Matematici la Facultatea de Știinte din
București.
Acesta, în funcția de Ing. Sef al Atelierelor de
reparații nave și totodata Director al Scolii
Industriale de Ucenici, a reorganizat și dotat
Atelierele cu cele mai moderne mașini și
instalații, introducând noi tehnologii de lucru
folosind aerul comprimat și sudură electricâ .
Ing. Sef Gh. Rizescu a numit șefii de Atelier, a
angajat ingineri la atelierele de Mecanică și
Lăcătușerie, a organizat primul Birou de
proiectare precum și birourile de Devize și
Control Tehnic. Sub conducerea sa, în perioada
1927-1934, numărul de muncitori la Ateliere a
crescut de la 200 la 541 cu pondere la cazangerie,
lăcătușerie, forjă și turnătorie, strungărie,
ajustaj, tâmplărie, electrică ,tubulatură, sudură
,sculărie etc. Referindu-se la capacitatea tehnică
a Atelierelor navale, ing. Gh. Rizescu menționa
în Raportul său din anul 1934 urmatoarele :”Am
fost între primele ateliere de Stat care am introdus
sudura electrică, obtinând rezultate foarte
frumoase, atât la lucrări de reparații la căldări, cât
și la lucrări noi. De exemplu, am executat
rezervoare de aer comprimat lucrând la 8 atm și
care au dat rezultate foarte bune “.
În anul 1934, Ing. Gh. Rizescu a fost numit Ing.
Sef la Serviciul Porturilor Maritime Constanța
iar în 1936 devine Subdirector General al
Administratiei Comerciale a Porturilor și Căilor
de Comunicatie pe Apă ( PCA ) Bucuresti,
conducând Directia Tehnică. Timp de 20 de ani,
inginerul Gh. Rizescu a contribuit hotărâtor la
proiectarea, realizarea și recepția construcțiilor
S.N.C-ta.
În fotografia de mai jos, făcută în anul 1920 , în
partea de N-E a portului Constanța se văd
bărăcile în care functionau Atelierele de reparatiinave ( 24 băraci pe o suprafata de 25.000 m.p. )
Amenajarea Atelierelor s-a făcut în anul 1892,
între actualele porți 1 și
2 ale portului
Constanța.

Cabinetul Tehnic, factor activ pentru
identificarea, selectarea și aplicarea
soluțiilor tehnice noi în productie la Șantierul
Naval Constanța .
În Arhiva S.N. Constanța se află 2 documente
emise în anul 1951, care atestă organizarea
activității de evidențiere și promovare în
producție a soluțiilor novatoare. Astfel, prin :
Decizia nr.96 /26 febr. 1951 se înființează
”Colectivul de inventii și inovatii” , condus
la început de Ing. Sef N. Antonescu. Atunci
s-au stabilit și niveluri diferențiate ale
recompenselor pentru invenții, inovații,
perfecționări tehnice și rationalizări.
- Ordinul de serviciu nr.253 /26 iunie 1951, se
înființează Serviciul Tehnic, care avea în
componenta: Sectia de Studii și Proiecte, Sectia
Tehnologică și Sectia de inventii, inovații,
perfecționări tehnice și raționalizări. La acea
vreme, numărul de nave ce se reparau pe docul
plutitor de 8000 tone și pe cheiuri era foarte mare
și cele mai multe propuneri de soluții noi
înregistrate se refereau la conceperea unor scule
și dispozitive adaptate
la mașinile unelte
prelucrătoare, la lucrări de sudură autogenă și
nituire, schele speciale de lucru la înăltime
precum și sisteme de legare și manipulare a
tablelor pe poziții dificile de montaj la corpul
navelor. S-au realizat atunci o gamă de
dispozitive și scule pneumatice pentru nituit și
stemuit, turbine pentru curățarea de rugină a
carenei și a lanțurilor de ancoră, strunguri și
dispozitive portative pentru prelucrări direct la
nave etc.
În anul 1957, la S.N. Constanța s-a inființat
Cabinetul Tehnic care, în primul an, a fost
condus de Tehn. D.Teodorescu după care, timp
de 6 ani, de Ing. I. Pavia , absolvent al
Institutului Mecano-Naval din Galati, promotia
1955 .
În anul 1961, Ing. Gh. Barbu ( în fotografia de
mai jos, al 2-lea din stanga ) a realizat inovația :
Cuplarea pe docul plutitor de 8000 t, a celor 2
jumătăti ( prova și pupa)-draga “Ovidiu”.
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În perioada 1963-1984 ( timp de 21 de ani ! ),
Cabinetul Tehnic a fost condus de Ing. C.Bozea,
care anterior ocupase în santier mai multe
functii de răspundere
(sef Sectie Mecanica, sef Serv. Productie și sef
Serv. CTC). Desfasurandu-și activitatea într-o
sală spatioasă, pe parcursul anilor Cabinetul
Tehnic a devenit și o importantă sursă de
documentare, dispunând de o bogata biblioteca
tehnică și colectii de abonamente realizate la
multiple reviste de specialitate străine precum:
Schiff und Hafen, Sudostroenie, Hansa, Navires,
Ports et Chantiers, Bulletin Technique du
Boureau Veritas, etc. Conducerile calificate și
stabile pe perioade lungi au făcut din Cabinetul
Tehnic de la S.N. Constanța o importanta verigă
de promovare permanentă în productie a
progresului tehnic. În activitatea sa, a antrenat
personalul cu potențial creativ, bun cunoscător
al capacităților de producție și al obiectivelor de
plan, selectând și înregistrând soluțiile noi
propuse de colective de ingineri proiectanți și
tehnologi, personal tehnic din sectii și ateliere,
maistri și lucrători din toate specialitatile
(construcții corp, sudură, mecanică, tubulatură,
electrica, sculărie, amenajari și vopsitorie ,etc.).
După anul 1955, multe soluții tehnice noi au fost
aplicate la navele ce se refăceau după război,
odată cu reparațiile capitale făcându-se
reproiectări și modernizări la unele instalatii. De
remarcat volumul mare de reparații capitale
complexe ce s-au executat la navele militare, în
special la cele 4 distrugătoare cu deplasamentul
de 1700 tone. Reparatiile la căldările de abur și
turbinele de propulsie de 22.000 CP, au
necesitat executii de piese în premieră, precum
paletii de turbină, pentru care s-au conceput și
executat în santier scule speciale de prelucrare.
Pentru unele probleme deosebite ce trebuiau
soluționate la reparația capitală a unor nave
precum draga “Ovidiu”(ruptă în două de un
proiectil absorbit la dragajul în port), sau cazul

cargouloi “Mamaia “ de 6000 tdw. (pentru care
beneficiarul Navrom a pus la dispozitie un motor
principal luat de la Uzina portului Constanța,
necesitând și executia unui reductor de turație și
reproiectarea în totalitate a liniei de axe și a
elicei), precum și pentru posibilitatea preluării
unor contracte de constructie a navelor mici, de
până la 2000 tdw, pentru care Șantierul nu
dispunea de o cală de lansare la apă, conducerea
tehnică a S.N. Constanța a initiat și aplicarea
metodei de creativitate ”brainstorming”. Au
fost create grupe formate din 5-9 persoane
(ingineri și tehnicieni din serviciile de proiectare
și tehnologie, sectii și ateliere) de la care se
selectau ideile originale ce puteau contura
soluția finală pentru realizarea șigură și cu
eficientă a temelor dificile puse în dezbatere.
Multe din aceste soluții noi, cu evidentă eficiență
economică, precum concepția instalațiilor
speciale originale de lansare la apă a
construcțiilor de nave mici ( în lipsa unei cale de
lansare ), au fost înregistrate la Cabinetul Tehnic
și clasificate ca invenții, inovații sau
perfecționari tehnice. După anul 1957, volumul
construcțiilor metalice sudate și executia de
nave mici a crescut și începând cu anul 1965, la
S.N. Constanța s-a organizat și cel de al II-lea
profil de fabricatie - construcția de nave.O
documentare la zi a personalului tehnic cu unele
realizări pe plan mondial în ramura de construcții
și reparații de nave, s-a reușit prin măsura luată
de conducerea tehnică, care prin Decizia nr. 68
/10 Febr. 1967 , a stabilit colectivul de editare
lunara a “Buletinului de informare tehnică”,
condus de inginerul proiectant Mitica Rusen și
această actiune de informare a reușit să
antreneze mai multe cadre tehnice care au
prezentat la Cabinetul Tehnic soluții noi de
modernizare a productiei și înregistrarea
acestora ca invenții sau inovații

Invenții și inovații înregistrate și aplicate
în productie la S.N. Constanța .
Am selectat pentru această prezentare un
minim de soluții originale, mai reprezentative
aplicate la S.N. Constanța care au contribuit în
diverse etape, functie de producția contractată,
la folosirea cu eficiență superioară a
capacităților de productie existente,creind noi
mijloace de producție care au permis Șantierului
să realizeze și constructia de nave noi
contractate la export ( 24 Complete fluviale de
1000 tone, pentru navigatia pe Nil –export Egipt
și 15 cargouri de 1920 tdw , din care 11 –export
URSS ). Mai jos sunt sunt prezentate fotografii
din anul 1966 cu lansarea la apă a Completului
fluvial de 1000 tone , prin înclinarea transversală
a navei, aplicând inovatia “Instalație de lansare
la apă a Completelor fluviale de 1000 tone “
(slep împins + slep împingător ), autori:
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Ing.P.Dobrovolschi, Ing. Gh. Codreanu și
Ing.N.Orac.

În continuare sunt prezentate fotografiile din
anul 1969 cu lansarea la apă a primului cargou de
1920 tdw.(lansare pe verticală ), aplicând
inovația “Instalatie specială de lansare la apă a
cargoului de 1920 tdw.” autori: Colectiv
(Ing.Gh.Codreanu, Ing.D.Fuiorea, Ing.M.Rusen,
Ing.I.Safta, Ing. D. Nicolescu, Ing. V. Secota, Ing.
N.Orac, tehn. C.Petrescu, tehn.N.Pascu, tehn. I.
Leca, tehn. I.Buzoianu, tehn.S .Tacu)

O altă inovatie: “Sisteme de legare cu ocheți și
grinzi speciale de echilibrare,
pentru
manipularea pe platformă și transportul în
docul uscat a blocurilor mari de carp ( 960 tone
), suprastructuri și motoare principale,
folosind și lucrul în cuplu a celor 2 macarale de
480 t.” Autor: Colectiv (Ing. I. Safta, Ing.
D.Nicolescu,Ing. M.Rusen,Ing. Al. Dinu și tehn.
pr. I. Leca.
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Inovația : ”Cărucior special pentru manipulare
și pozitionarea pentru montaj a elicelor și
carmelor la navele de mare tonaj ” . Autori:
Ing. A.Sabău și Ing. A. Daraban.

matematice. A crescut numărul contractelor de
cercetare cu ICEPRONAV Galati, ISIM
Timisoara, ICEM Bucuresti, Institutul Central de
Fizica Măgurele etc. reușindu-se identificarea și
aplicarea de soluții pentru eficientizarea
activităților mari consumatoare de manopera
precum sudura, tubulatura , montajul în doc,
sablajul și vopsitoria. Exemplific unele soluții
novatoare de mare eficienta economică
înregistrate la Cabinetul Tehnic și aplicate la
constructia navelor de mare tonaj (mineraliere
de 55000tdw, 65000 tdw și 170000 tdw,
petroliere de 85000 tdw și 150000 tdw, ferry
boaturi de 12000 tdw ) dar și la constructia
docurilor plutitoare de 10000 t și 20000 t,
precum și în activitatea de reparatii nave, după
cum urmează :
-

Inovatia: ”Prefabricarea tubulaturilor navale și
execuția de module pentru instalația de balast
la navele Mineralier de 65.000 tdw.” Autori:
Ing.C.Trofin, Ing. S.Putinei, Ing. Tr. Duca și
șing.A.Oprea.

După marea investiție din perioada (1972-1977),
S.N.Constanta a fost dezvoltat și specializat
pentru constructia și reparatia navelor de mare
tonaj ( până la 200.000 tdw). În acelasi timp a
crescut și forta tehnică, numărul inginerilor
încadrati în atelierele de proiectare produse și
tehnologii depăsind cifra 100 în prima etapa și
peste 200 în anii 1980-1990.
O activitate mai intensă și bine organizată de
Cabinetul Tehnic s-a desfășurat odată cu
infiintarea în anul 1984 a Intreprinderii de
Constructii Navale Constanta (urmare D C S de
anexare și a S.N.Mangalia). Atunci, la
conducerea Cabinetului Tehnic a fost numit
Prof. Gh. Lupu, doctor în stiinte fizice și
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Tehnologii și instalații pentru sudarea
semiautomată a structurilor de corp în
mediu de CO2 , autori:Ing. A.Orban, Ing T.
Hălmăgeanu, Ing. M. Rusen, Ing. N. Orac,
Ing. M. Gheorghe.

-

Realizarea și dotarea aparatelor de
sudură autogenă cu filtre șinterizate din
alamă, având rolul de spărgătoare de
flacăra. Autori: Ing.M.Rusen, Ing. N. Orac,
Ing. T.Hălmăgeanu.

-

Consideratii
privind
lansarea
pe
calculator a tehnologiilor pentru
fabricatia navei mineralier de 65.000 tdw
. Autor: Ing. I. Satrapeli.

-

Reducerea consumului de metal prin
realbumarea resturilor din prima
debitare. Autori: Ing. V. Dumitrescu, Ing.
N. Cosma , Ing. M. Rusen.

-

Sablarea și vopsirea mecanizată în hale
special amenajate, a sectiilor de corp
saturate, înainte de premontaj și
montajul în doc, Autori: Ing.V,Ungureanu,
Ing. N.Orac , Ing. Gh. Codreanu.

-

Sistem de electrozi și instalatie pentru
probarea generatoarelor trifazate la
nave. Autori: Ing.S.Girgirian, Ing. N.
Matei.

-

Tehnologii
și
dispozitive
pentru
reparatiile de corp nave. Autor In. E. Tiron

-

Strunguri portative și dispozitive de
prelucrat direct la navele în reparatie .
Autori: Ing.Al. Dinu, Tehn. pr. I. Șișu,
maistru S. Parlea.

-

Procedee de reconditionare a pieselor
mecanice în activitate de reparatii nave.
Autori Ing. I. Scupi, Ing.I. Barca, Ing. C.
Constantinescu, Ing. N. Chitic.

-

Executarea pintenilor de cârmă la navele
de mare tonaj, în constructie sudată.
Autori: Ing.N.Orac, Ing. A. Sabău.

-Stand pentru centrarea, fixarea și sudarea
semiautomată pe ambele părti a platbenzilor.
Autori: Ing. Al. Dinu, Tehn. pr. I. Șisu.
- Masina de sudat table subtiri cutate, pentru
fabricatia containerelor de 20 și 40 pic. Autori:
Tehn.pr. I. Leca, Ing.C. Rus.
-Suprastructura prova, varianta cu pereti
gofrati. Autori: Ing. I. Safta , Ing. N. Orac.
-Tehnologie și dispozitiv cu laser He-Ne pentru
centrarea liniei de axe (motor-elice, cârma) la
nave. Autori: Ing. Gh. Dimoiu, , Ing.N. Orac, Ing.
C.Constantinescu , Ing. G. Vizireanu.
-Linie tehnologica de sablare vopsire
containere 1-A-A de 40 pic., realizată în flux,
folosind corpuri de barje casate. Autori: Ing. A.
Daraban, Ing. N. Orac.
-Instalatie solară pentru prepararea agentului
termic folosit în procesul de uscare a lemnului
ignifugat la S.N.Constanta, Autor: Prof. Dr. Gh.
Lupu.
Am prezentat doar câteva teme din
multitudinea de dosare de inovatii aplicate
înainte de privatizarea șantierului și care se află
în arhiva Cabinetului Tehnic, autorii lor fiind
înscriși pe lista nominală care cuprinde 33
inventatori și 222 inovatori înregistrați până în
1990 la S.N.Constanta. Începând cu anul 1984,
Cabinetul Tehnic al S.N.Constanța a participat la
toate expozitiile și concursurile organizate în
cadrul Saloanelor de inventii și inovatii. Trebuie
să menționăm participarea în anul 1985 la
Expozitia Mondială a tinerilor inventatori de la
Plovdiv ((Bulgaria ) , unde au fost prezente 58 de
țări, în standul rezervat României fiind expuse și
2 invenții de la ICN Constanta . Tot în 1985, la
Salonul National al Invențiilor, ICN Constanța a
prezentat 5 invenții și 6 inovații, Cabinetul
Tehnic fiind distins cu Diploma de onoare a
OSIM.
Pentru calitatea și eficiența activității
desfășurate, la concursul de inventii și inovații
organizat cu Intreprinderile din MICM,
I.C.N.Constanta a fost clasată pe locul I .
Întreaga activitate de creație tehnico-stiintifică
a contribuit la realizarea a 6 prototipuri de nave
de mare tonaj ( execuția a cca 50 de nave ).
După privatizarea șantierului (anul 2002 ),
colectivul de ingineri și tehnicieni a continuat
tradiția cercetării și promovării în productie a
proiectelor și procedeelor tehnologice noi.
Noua organizare și retehnologizarea productiei,
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a condus la creșterea productivității muncii și
realizarea la un nivel calitativ superir a serie de
21 tancuri chimice de 41.000 tdw livrare la
export.
Enumerăm, în continuare, câteva soluții tehnice
novatoare la S.N.Constanta S.A., menționate de
Ing. P. Hârțescu și Ing. R. Rusen, Director
General al șantierului naval:
- Construirea și omologarea ISCIR “ Grinda
pentru descărcat motor principal cu G=226 t”,
din nava andocată ,folosind 2 macarale de 120 t.
-Tehnologie de asamblare a navei” Tanc
produse chimice” de 41000 tdw , din blocuri
mari.
-Asamblarea instalațiilor: răcire cu apa
dulce/sărată, încălzire combustibil, pompe HT
și LT, separatoare de combustibil și ulei și de
răcire ulei MP, sub forma de module în atelier .
-Executie masină și rectificat tubul etambou.
-Procedeu și coordonare de scoatere a porții
docului uscat de construcții în vederea
reparării.
- Montarea secțiilor de bulb la navele
portcontainer folosind autotrailerul KAMAG.
- Selectarea și promovarea noului continuă la
realizarea unei noi serii de tancuri chimice.
Închei cu câteva exemple de certificate de
inventator și de inovator primite dealungul
timpului.

Din presa vremii......
De - Nicolae Fildan
În luna iunie 2018 am căutat, în arhiva proprie, o
fotografie cu CENTRUL DE CALCUL
CONSTANȚA. În poza de mai jos, cel care stă in
picioare sunt eu - eram șef secție exploatare.
Atunci am descoperit că lângă această poză era
un articol despre domnul Niculai Orac, șef
atelier proiectare tehnologică - în acele vremuri.

Nu cu mult timp înainte de a face această
căutare, am avut onoarea și plăcerea să-l cunosc
pe domnul ORAC și să începem să colaborăm.
Deci, se poate afirma că întâmplător eram
„apropiați” încă din anul 1987 sau că nimic nu
este întâmplător.
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Raport de sinteză al celei de-a 26-a ediții a Simpozionului internațional
"Deltas & Wetlands 2018"
De - Edward Bratfanof - Preşedinte Comitet de Organizare, Director Centrul de Informare Tehnologică Delta Dunării (CIT DD), INCDDD Tulcea

Cea de-a 26-a ediție a Simpozionul
internațional "Deltas & Wetlands" (17 - 19 mai
2018) a reunit 146 de reprezentanți ai
institutelor de cercetare, universități, autorități,
ONG-uri și IMM-uri din 9 țări: Germania,
Georgia, Polonia, Rusia, Croația, Grecia,
Bulgaria, Moldova și România.

Simpozionul a fost structurat in 4 secțiuni:
Secțiunea I – Conservarea biodiversității și
cadrului natural
Secțiunea II - Factorii de mediu, reconstrucția
ecologică și impactul antropic
Secțiunea III - Resurse naturale și socioeconomice
Secțiunea IV - GIS și Application System
Modeling
Au susținut prezentări trei keynote speakers:
domnul Prof. Univ. Dr. Ing. Lucian-Puiu
Georgescu, domnul Acad. Prof. Univ. Dr. Ing.
Nicolae Panin și doamna Prof. univ. Dr. Erika
Schneider. În cadrul Simpozionului au fost
prezentate 22 de lucrări științifice orale și 50 de
postere.
La această ediție a Simpozionului a debutat o
PICO (Presenting Interactive
Content) cu 6 prezentări interactive. În cadrul
secțiune

Simpozionului a avut loc o masă rotunda de
dezbateri, care s-a axat pe o temă foarte

Integrating research,
practices and policies for multisectorial
cooperation in sustainable wetlands
science " - pentru analiza și exprimarea
importantă:

"

punctului de vedere științific asupra "Raportului
privind cercetarea științifică” realizat în cadrul
Programului de monitorizare a mediului pentru
proiectul ucrainean “Reabilitarea canalului
fluvial Dunăre - Marea Neagră (Canalul Bâstroe)
în perioada 2017 - 2018".

Aplicația pe teren în Rezervația Biosferei Delta
Dunării (19 mai) a contribuit la o mai bună
înțelegere a managementului într-o rezervație a
biosferei. Similar celorlalte ediții ale
Simpozionului, a fost tipărită "Book of
Abstracts",
ce
include
programul
evenimentului, rezumate ale prezentărilor orale
și posterelor, lista participanților.
Simpozionul a avut următoarele obiective:
• Prezentarea celor mai recente realizări ale
cercetătorilor realizate în Rezervația Biosferei
Delta Dunării și în alte zone umede de interes
național și internațional, pentru fundamentarea
științifică a managementului acestor arii
protejate;
• Identificarea și discutarea aspectelor științifice
legate de implementarea Directivelor europene
de mediu la nivel național, precum și a celor
legate de cooperarea transfrontalieră și
interregională,
pentru
îmbunătățirea
managementului deltelor și a zonelor umede;
• Stimularea inovării și sensibilizarea mediului
economic cu privire la importanța aplicării
rezultatelor cercetării științifice și a dezvoltării
tehnologice;
• Sensibilizarea societății civile cu privire la
importanța cercetării științifice și a dezvoltării
tehnologice;
•Marcarea
Centenarului
României
și
promovarea patrimoniului și a identităților
culturale.
Motivația
organizării
și
relevanța
evenimentului:
• Au fost abordate aspecte tematice legate de
impactul poluanților din delte, apele de coastă,
precum și metodele de sensibilizare a populației
locale cu privire la riscurile pe care le prezintă
poluarea și implicațiile sale asupra sănătății;
• Aplicarea pe teren în Delta Dunării a contribuit
la o mai bună înțelegere a managementului întro rezervație a biosferei.
• Evenimentul a contribuit la protejarea și
conservarea Deltei Dunării, una dintre cele mai
importante zone umede din Europa, care
găzduiește o gamă uimitoare de habitate și
forme de viață, un adevărat muzeu al
biodiversității, o bancă naturală cu valoare
genetică incalculabilă pentru patrimoniul
natural la nivel mondial.

Secțiunea PICO (Presenting Interactive
Content) a avut 6 prezentări interactive:
- “New developments in air and water quality
monitoring systems” - Mihaela Apostol
(Tehnoinstruments SRL).
- “Equipment and solutions for water and
environment” - Sorin Bogdan (MDS Electric
SRL).
- “Flooding hazard and risk maps for localities
along Sulina and Sf. Gheorghe Branches” Constantinescu Adrian C., Paula Pindic, Bănescu
Alexandru, Anore Ciprian.
- “Epidemiological aspects related to parasitosis
and infectious diseases in the equines
population of Grindul Letea - Danube delta” Răileanu Ștefan, Cernea Mihai, Marinov Mihai.
- “Assessment of ecosystems services generated
by Morii Lake in Bucharest city” - Ioja Cristian,
Carstea Elfrida, Talaba Odelin, Hossu Alina,
Cheval Sorin, Sandric Ionut, Vanau Gabriel, Nita
Mihai, Popa Ana-Maria.
- “Preliminary results on phytoplankton in
Zaghen Polder” - Spiridon Cosmin et al.
În concluzie, cea de-a 26-a ediție a
Simpozionului
internațional
"Deltas
&
Wetlands" a fost superioară din anumite puncte
de vedere celei precedente: a avut trei keynote
speakers de mare calibru științific, a atras o
participare științifică mai largă din 9 țări,
secțiunea de postere a fost mai dezvoltată (50
postere), a inclus debutul unei noi secțiuni, PICO
(Presenting Interactive Content), la care au
participat şi IMM-urile. Urmare dezbaterilor din
cadrul mesei rotunde și aplicației pe teren din
Delta Dunării, concluziile rezultate vor fi utilizate
pentru o mai bună fundamentare a măsurilor din
Planul de Management a Rezervației Biosferei
Deltei Dunării.

DETALII...........................

JURNAL INGINERESC DOBROGEAN

NR 8/2018

7

Conferința Internațională ediția a IV-a SEA-CONF 2018 - un eveniment de succes
De - Ionut Cristian SCURTU
Moldova

 University of Petrosani



Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a
organizat Conferința Internațională ediția a IV-a
SEA-CONF 2018 care s-a desfășurat în perioada
17-19 Mai 2018.

La ediția din acest an aparticipat cadre didactice
universitare, cercetători militari şi civili din
Algeria, Bulgaria, Cipru, Emiratele Arabe Unite,
Grecia, Polonia, Portugalia, România, Statele
Unite ale Americii, Turcia, Ucraina cât și de la
institute de cercetare și firme private.

Lista participantilor include membri din
urmatoarele institutii:
Algeria
 Mascara University
 "Tahri Mohamed" University
 University Of Science and
technology
Bulgaria
 "Angel Kanchev" University of
Ruse
 "Nikola
Vaptsarov"
Naval
Academy
 Technical University of Varna
 Trakia University
Cyprus
 University of Nicosia
Greece
 Hellenic Naval Academy

State University of Physical Education
and Sport
Poland
 Polish Naval Academy
Portugal
 Escola Naval
 Port Crewing
 Portuguese Telecommunications Institute
 Portuguese Navy Research Center
Turkey
 Dokuz Eylül University
 Piri Reis University
United Arab Emirates
 Higher Colleges of Technology
United States of America
 Johns Hopkins University
Ukraine
 Admiral Makarov University of
Shipbuilding
 National University "Odessa Maritime
Academy"
Romania

Asociația Corabia cu Arhitectură

Barklav Crewing Company

Bucharest University of Economic
Studies

Bureau Veritas Romania

"Carol Davila" University

Constanta Maritime University

Constanta Port Administration

Constanta South Container Terminal

"Constantin Brâncuși" University

Diving Centre, Constanta

"Dunarea de Jos" University

Ecological University of Bucharest
GE Power

"Henri Coandă" Air Force Academy

Marine and Offshore Consultants

"Mihai Viteazul" National Intelligence
Academy

Military Technical Academy

Ministry of Foreign Affairs

Ministry of Internal Affairs

National Institute for Material Physics

Navy Research Center

"Nicolae Balcescu" Land Forces
Academy

"Ovidius" University of Constanta

Politehnical University of Bucharest

Romanian Navy "Spiru Haret"
University
 "Titu Maiorescu" University
 Transilvania University
 National University of Physical Education
and Sport
 University of Bucharest
 University of Craiova

Obiectivul conferinței îl reprezintă facilitarea
schimbului de idei, expunerea rezultatelor
activității de cercetare şi a realizărilor tehnice
din domeniul maritim, precum şi analizarea
strategiilor viitoare de dezvoltare. Cei 115
participanți din 21 de universități din țară și
din 18 universități din străinătate au sustinut
peste 160 de lucrări ştiințifice, în cadrul a patru
secțiuni: Inginerie electrică, automatică și
știința calculatoarelor, Științe fundamentale,
științe militare, științe sociale și limbi străine,
Inginerie
mecanică,
Transport
și
management.
Conferința Internațională ediția a IV-a SEACONF 2018 este un eveniment important pentru
comunitatea academică si reprezintă o
oportunitate de publicare in:
1. Scientific Bulletin of Naval
Academy (indexat în ProQuest,
EbscoHost, DOAJ, ROAD, OAJI,
JIFactor etc)
2. IOP Conference Series: Earth and
Environmenal Science (indexat în
Conference Proceedings Citation
Index - Science — CPCI-S by Thomson
Reuters, Scopus, GeoBase, Georef,
Compendex, Inspec, Chemical
Abstracts Service, NASA Astrophysics
Data System, International Nuclear
Information System).

Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
este o instituție de învățământ tehnic
superior, clasificată ca universitate de
educație şi cercetare ştiințifică. În
ianuarie 2015, Agenția Română de
Asigurare a Calității în învățământul
Superior a acordat Academiei Navale
calificativul maxim, „Grad de încredere
ridicat“.
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Delegație constănțeană la Salonul Inventică 2018 & Obuziere de tip Krupp - Iași
De - Miron Procop, Ionut Cristian SCURTU

530 de invenții au fost expuse la
Expoziția Internațională de Invenții
„Inventica 2018” Iaşi.
Manifestare a creativității spiritului
inventiv, Expoziția Internațională de
Invenții „Inventica 2018”, aflat la a XXII-a
ediție, este o sărbătoare a inventatorilor,
dar şi un spațiu sinergic, într-o stimulantă
cultură inovațională, dezvoltată de mai
bine de 45 de ani de Şcoala de Inventică, în
laşi - Capitală a Creativității – prin
înființarea primei „Facultăți de Inventică”
din Romania, la care o contribuție
importantă a adus-o D-l. Prof. Dr. Vitalie
Belousov. Institutul Național de Inventică
face parte integrantă din Universitatea
Gheorghe Asachi din Iaşi.
A 22-a ediție a Expoziției Internaționale de
Invenții „Inventica 2018", organizată de
către Institutul Național de Inventică laşi de
la Universitatea Tehnică „Gheorghe
Asachi” din laşi s-a desfăşurat în perioada
27 - 29 iunie 2018, în laşi, Sala Paşilor
Pierduți şi sala Bibliotecii Universității
Tehnice Gheorghe Asachi" din laşi.

brevetare de către participanți din
România, S.U.A., Rusia, Polonia, Canada,
Egipt, Moldova, Malaiezia.

Premiile oferite în cadrul Expoziției
Internaționale INVENTICA 2018,
ediția a XXII-a.
Peste 30 de premii au fost oferite de către
toți participanții la cea de-a XXII-a ediție a
Expoziției Internaționale de Invenții
INVENTICA 2018". Însă organizatorii,
Institutul Național de Inventică laşi şi
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”,
au acordat nouă distincții, după cum
urmează:

 Marele Premiu al Salonului INVENTICA
2018, oferit unei invenții de la
Universitatea Politehnica din Bucureşti
din
domeniul
bioingineriei
interdisciplinare, care se referă la o serie
de endoproteze craniene.
 Premiul Institutului Național de
Inventică - Universitatea Lucian Blaga”
din Sibiu, o invenție referitoare la un
scaun medical pentru relaxarea coloanei
vertebrale pentru persoanele care
lucrează mult în fața calculatorului.

Bucureşti, pentru întreaga activitatea
depusă în domeniul invențiilor.
 Premiul pentru Transfer Tehnologic Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minieră şi
Protecție Antiexplozivă - INSEMEX
Petroşani, pentru întreaga activitatea
depusă în domeniul invențiilor.


Medalia Obuzierul KRUPP laşi, care va fi
atribuit unei sinqure persoane la fiecare
ediție a acestui salon de acum încolo Valeriu Dulgheru, de la Universitatea
Tehnica a Moldovei, pentru întreaga
activitatea
depusă
în
domeniul
invențiilor.
In data de 26-28 iunie, la Universitatea
Tehnica ”Gheorghe Asachi” din Iasi a avut
loc al 22-lea Salon International al
Inventiilor si Cercetarii ”Inventica 2018”
unde au participat: Căpitan Scurtu Ionut,
Sd. Cap. Zvâncă Constantin si Sd. Cap.
Leizeriuc Cristian din partea Academiei
Navale și domnul Miron Procop din partea
Societatea Inventatorilor din Romania şi a
Consiliului Mondial Român.

 Premiul TUIASI - Universitatea de Stat
de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemițanu",
pentru
întreaga
activitatea
depusă
în
domeniul
invențiilor.
 Premiul Fundației IRIIS, Institutul
Român de Inventica laşi - Agenția
Națională pentru Sănătate Publică din
Chişinău pentru întreaga activitate în
domeniul invențiilor.

Scopul Expoziției Internaționale de Invenții
„Inventica 2018” a fost de a reuni
universități, institute de cercetare,
companii, asociații, inventatori şi persoane
interesate de domeniul inventicii. Expoziția
Internațională de Invenții a reprezentat o
oportunitate de comunicare, diseminare a
rezultatelor muncii din acest domeniu cu
potențiali utilizatori şi publicul larg.
In cadrul Expoziției Internaționale de
Invenții „Inventica 2018" au fost înscrise,
peste 530 de invenții brevetate şi în curs de

 Premiul Tânărul Inventator - UMF laşi,
Dimitrie Cristian Fodor, pentru un
dispozitiv folosit pentru corecția şi
menținerea
curburilor
coloanei
vertebrale.
 Premiul
Inventator
Senior
Universitatea de Stat a Moldovei, Victor
Covaliov, pentru întreaga activitatea
depusă în domeniul invențiilor.
 Cupa Performantă în Cercetare
Ştiințifica - Institutul National pentru
Cercetări Aerospațiale „Elie Carafoli” din

Activitatea a debutat printr-o festivitate de
deschidere în care invitații Dl. Prof. Univ.
Dr. Ing. Radu Munteanu, Rector, al
Universității Tehnice din Cluj-Napoca şi
Prof. Univ. Dr. Ing. Neculai Eugen Seghedin
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Universitatea de Medicina și Farmacie
„Grigore T. Popa” Iaşi



Institutul National de Cercetare și
Dezvoltare din Romania



National Institute for Research and
Development in Mine Safety and
Protection to Explosion INSEMEX. Nr.
de Invenții expuse: 9.



Mecatronica și Tehnica Bucureşti



COMOTI Romanian Research and
Development Institute for Gas
Turbines. Nr. de Invenții expuse: 4.

Institutul National De Cercetare şi
Dezvoltare
Pentru
Tehnologii
Criogenice şi Izotopice Râmnicu
Vâlcea.



Universitatea de Stat de Medicină şi
Farmacie din Republica Moldova. Nr.
de Invenții expuse: 16.



Institutul National De Cercetare şi
Dezvoltare
în
Construcții
şi
Urbanism „Urban-Incerc Iasi”.



Universitatea „Alecu Russo” Bălți
Republica Moldova. Nr. de Invenții
expuse: 15.



National Institute for Lasers, Plasma
and Radiation Physics – Măgurele.



Institutul National de Cercetare
Optoelectronica Bucureşti



Banat University of Agricultural
Sciences and Veterinary Medicine
„King Michael of Romania” from
Timișoara.



Asociația IEDUCED



Palatul Copiilor Iași



Institutul de Chimie Petru Poni Iaşi. Nr.
de Invenții expuse: 2.



Școala Paradis Iași



Universitatea „POLITEHNICA” din
București, Facultatea de Chimie
Aplicată și Știința Materialelor, Nr.
de Invenții expuse: 17.

Agenția
Militare



Societatea Inventatorilor din România



Universitatea de Medicină şi
Farmacie Bucureşti. Nr. de Invenții
expuse: 3.

Universitatea de Medicina și Farmacie
Iaşi



Institutul National de CercetareDezvoltare pentru Chimie și
Petrochimie Bucureşti. Nr. de
Invenții expuse: 7.

Universitatea de Stat de Medicina
Republica
Moldova
„Nicolae
Tesmiteanu”



Subsonic
Magnoplane

Tot în data de 27.06.2018 în Biblioteca
Universității „Gheorghe Asachi” a avut loc
şi Lansarea de carte “Henri Coandă –
Integrala Invențiilor”.

Inventatorii prezenți au prezentat
realizarile următoarelor institute de
cercetare publice şi private dar şi a
universităților :




Lodz University of Technology –
Polonia.



Institute of Materials Science and
Engineering







Tehnică

Nejat

de

Evenimentul Omagial “Obuzierele KruppIaşi” a avut loc în Aula Universității
„Gheorghe Asachi”.
La salonul Inventica 2018
au fost
organizate 40 standuri ocupate în
proporție de 80%. S-au prezentat
participanți din țară dar şi din străinatate cu
lucrări din domenii care au atras atenția
prin originalitate. „Sala Paşilor Pierduți” a
Universității „Gh. Asachi” din Iaşi a fost
locul de întalnire a

Tehnologii

Aerospace

inventatorilor din toate colțurile lumii, de
toate vârstele şi cu preocupări diverse, toți
manifestând spiritul creativ şi capacitățile
inventive atât în creare cât şi în prezentare.
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Primul BASE JUMP de pe o Turbină Eoliană din Romania organizat de Renewable Energy School of Skills

De - drd. ing. Sebastian ENACHE
Centrul de pregătire este unic în Sud-Estul
Europei, MONSSON reuşind, dupa o investitie
de peste 2 milioane de EUR, să devină un etalon
la nivel internațional în formarea profesională
specializată pentru operarea, mentenanța şi
service-ul turbinelor eoliene. Astfel, centrul
RESS – Renewable Energy School of Skills poate
forma tehnicieni de mentenanță turbine
eoliene, tehnicieni instalare turbine eoliene,
operatori
instalații
electrice
adecvate
centralelor eoliene cât şi formarea altor
aptitudini şi competențe necesare.

Într-o actiune de informare si educare a
publicului larg privind beneficiile energiei
eoliene si oportunitatile de formare profesionala
in domeniul energiilor regenerabile, Asociația
Română pentru Energie Eoliană (RWEA)1
(http://rwea.ro/)
si
Wind
Europe2
(https://windeurope.org/), cu sprijinul ANRE3
(http://www.anre.ro) si Monsson – Renewable
Energy School of Skills4 (www.gwo-training.eu
) au organizat în data de 21 iunie la Constanta,
cea de-a doua editie a WIND OPEN DAY – Ziua
Portilor Deschise la Parcurile Eoliene.

Toate cursurile sunt acreditate la nivel
internațional şi recunoscute peste tot în lume.
Note:

La eveniment au participat peste 200 de
persoane, reprezentanți ai societății civile,
studenti, jurnaliști, cele mai importante ONG-uri
preocupate de mediu si energia regenerabila,
bloggeri, specialiști ai ANRE si ai companiilor
membre RWEA si Wind Europe. Cei prezenti au
vizitat Renewable Energy School of Skills centrul de formare si reconversie profesionala,
parcul eolian Mireasa 50 MW si cel mai mare
dispecerat privat pentru energie regenerabila
din S-E Europei care monitorizeaza peste 1000
MW, din 6 tari, apartinand Monsson.

1. Asociația Română pentru Energie Eoliana
sau “RWEA” (Romanian Wind Energy
Association) a fost înființată în 2008 în Bucuresti
si este o entitate voluntară de participanți din
industria energiei eoliene din România. Aceasta
există pentru a promova rolul cuvenit al energiei
eoliene în mixul energetic din România și, în
consecință, pentru a promova o energie curată,
sigură și eficientă pentru România.
2. WindEurope este vocea industriei eoliene,
promovând activ energia eoliana la nivel
european si global. Cu peste 450 de membri din
peste 40 de țări, WindEurope coordonează
acțiunile industriei în ceea ce privește politicile de
reglementarea, comunicarea și activitățile de
analiză în vederea dezvoltării sectorului eolian.

Participanții au putut observa în timp real cum se
produce energia regenerabila, au primit
informatii despre operarea de la distanta a
unitatiilor dispecerizabile cat si despre
coordonarea echipelor de service si mentenanta
in teren.
Totodata, a avut loc o demonstratie live despre
o salvare simulata pentru iesirea dintr-o turbina.
La acest eveniment s-a difuzat in premiera
filmul cu primul BASE JUMP (saritura cu
parasuta) de pe o Turbina Eoliana din
Romania, actiune organizata cu success de
RESS – Renewable Energy Schools of Skills in
cadrul unei campanii de constientizare a
sigurantei la locul de munca, campanie ce se
desfasoara pe tot parcurul anului 2018. Filmul
poate fii vizionat accesand acest link :
https://www.facebook.com/gwo.training/video
s/1450207795079205/

Sebastian ENACHE, Director de Dezvoltare al
RESS: “Ne confruntăm pe piața locală a muncii cu
o lipsă acută de personal specializat în sectorul
energiei regenerabile, aşa că ne vom implica direct
în sprijinirea absolvenților care doresc să urmeze o
carieră în industrie. Le vom pune la dispoziție
stagii de practică si de pregatire profesionala,
extrem de utile pentru pregătirea lor tehnică, prin
centrul nostru de pregătire profesională din
Constanța, centru în care anual beneficiază de
training peste 1000 de tehnicieni.
Anul acesta ne propunem sa lansam un program
de burse pentru absolventi in valoare de 80.000
EUR. In urma acestui program de burse, 8
absolventi vor fi pregatiti la cele mai inalte
standarde ca experti pentru operarea si
mentenanta turbinelor eoliene.

3. ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare
în domeniul Energiei) este autoritatea ce
elaborează, aprobă şi monitorizează aplicarea
reglementărilor obligatorii la nivel național
necesare funcționării sectorului şi pieței energiei
electrice, termice şi a gazelor naturale în condiții
de eficiență, concurență, transparență şi protecție
a consumatorilor, având între principalele atribuții
promovarea producerii de energie din surse
regenerabile.
4. Monsson Renewable Energy School of Skills
– RESS ofera cursuri de training acreditate GWO
pentru tehnicienii care activeaza in industria
regenerabila. Parteneriatul global de training cu
reteaua de pregatire profesionala BZEE ofera
cursuri in 35 de locatii din intreaga lume si se
mandreste cu faptul ca, pana acum, a format
peste 25.000 de tehnicieni pregatiti la cele mai
inalte standarde. În prezent, RESS pregateste
anual aproximativ 2.000 de tehnicieni care
lucreaza in domeniul turbinelor eoliene din toata
lumea.

JURNAL INGINERESC DOBROGEAN
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COLȚUL EPIGRAMISTULUI

Călător prin lume, amator de
glume

Eu te-am făcut, eu te omor!
Chemat la DNA, un deputat
C-un Cod fiscal la el a declarat:
„Această lege e copilul meu
Și o încalc atuncea când vreau eu.”

De - ing. Dan Norea

Am finalizat unul din cele mai dragi proiecte din
ultimii ani, un volum de impresii de călătorie, cu
175 fotografii color, pe o hârtie de calitate foarte
bună. Textele au fost scrise imediat după sosirea
dintr-o excursie și au fost publicate între 20042014 pe site-ul literar agonia.ro, fiecare cu
câteva zeci de fotografii. Din sutele de mesaje de
apreciere postate la cald pe agonia, am selectat
câteva pentru coperta IV.
Dacă ar fi să încadrez textele din volum într-un
gen literar, acela nu ar fi nici reportajul, nici
fotoreportajul, în ciuda abundenței de fotografii.
Paginile obișnuite de jurnal de călătorie prezintă
totul în mod cronologic, apelând la un stil plin de
floricele, epitete și metafore. “Superb” este
cuvântul la ordinea zilei. Eu am evitat
prezentarea cronologică, iar stilul folosit este
mai degrabă unul colocvial.
În câteva texte am încercat să creionez
portretele literare ale ghizilor și ale colegilor de
excursie. Am introdus mici dialoguri și scurte
întâmplări. Totuși, n-aș încadra textele la proză
scurtă.
Înainte de plecare, am realizat de fiecare dată o
documentare riguroasă (inginerească), pe
internet. O parte din rezultatele documentării
sunt vizibile și, cred eu, utile unui viitor turist
care încearcă să îmi calce pe urme. Dar textele,
cu siguranță, ies din sfera ghidurilor turistice.
Am făcut multe digresiuni istorice, pentru a
explica, mai întâi mie și apoi cititorilor,
diferențele culturale, artistice, arhitecturale și
chiar culinare dintre diversele provincii. Am
încercat să evit tonul didacticist, sper să fi reușit.
Oricum, cu siguranță paragrafele respective nu
pot fi încadrate la eseuri.
Dacă adaug și faptul că am inserat pe ici pe colo
ba câte o poezie, ba câte un haiku, cred că
denumirea de struțo-cămilă e singura potrivită.
Considerațiile din texte sunt în întregime
personale și subiective. E vorba de retina mea,
de impresiile mele, de memoria mea, de
capacitatea mea de a reda selectiv. Am fost nu
scriitor și fotograf, ci în primul rând personaj.

Ing. Dan Norea
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