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EDITORIAL
De - Nicolae Fildan
Începem acest număr cu prezentarea părtii a
doua a rezumatului tezei de doctorat, autor dl
dr.ing. Dumitru Lupașcu.

De Comitetul Editorial

Urmează două știri interesante: despre
Nuclearelectrica ( propusă de domnul Marius
Marcu
d – membru AGIR CTA) și una despre Ziua

internațională a Mării Negre (propusă de
doamna Tania Zaharia – membru în Comisia
Tehnico – Științifică AGIR CTA).
Și, apoi, o știre personală. În luna septembrie
(în perioada 17-23) am fost într-un mini turneu
prin
o autorulotă închiriată. Este o
de România
Nicolae cu
Fildan
soluție foarte bună pentru o vacanță cu familia
sau cu prietenii (prețul de inchiriere acesibil,
oprești unde vrei, focul de tabără etc).
Pe valea ARIEȘULUI m-am întălnit cu dl Dorel
Burlan, un inginer care a reușit în afaceri,
și a cărui „poveste” o supun atenției
dumneavoastră cu speranța că prezintă interes.
Merită apreciată decizia domnului Virgil
Breabăn (vicepreședinte AGIR CTA) de a
continua seria de articole dedicate rubricii jurnal
de călătorii. Prezentarea frumuseții piesajului și
a vieții celor care locuiesc acolo este completată
cu propuneri pe care ar trebui să le punem în
practică și noi românii.
Voi continua cu câteva referiri la principalele
evenimente la care au participat/implicat sau la

018
care vor fi invitați membrii AGIR CTA în luna
noiembrie (detalii pe blogul nostru).
La Simpozionul Ştiințific al Inginerilor Români
de Pretutindeni (2-8.09.10,BRASOV), domnul
Miron Procop (membru în Comisia Tehnico –
Științifică AGIR CTA) a prezentat două lucrări la
" Secțiunea 4. Inventica românească".
Un alt eveniment important a fost susținerea
Tezei de abilitare Conf. Univ. Dr. Ing. Emil M.
Oanță (vicepreședinte AGIR CTA), 21.09.2018,
teză pentru care merită admirația și felicitările
noastre.
Pe data de 17.10.2018, împreună cu dl Dorin
Oprea (vicepreședinte AGIR CTA), am făcut o
vizită la firma MONSSON ROMÂNIA la invitația
dlui director de dezvoltare, dl ing. Sebastian
Enache (membru AGIR CTA), care ne-a propus o
serie de colaborări. Prima se referă la invitatia la
Conferința: Carieră în industria energetică
2018 la Universitatea Ovidius, 9-10 noiembrie
2018, conferință la care sunt parteneri.
Urmează altele, despre care o să venim cu detalii
în numerele viitoare JID.
În conluzie. Putem afirma că am început să ne
axăm, din ce în ce mai mult, pe prezentarea de
noutăți, de cazuri de succes, de realizări deosebite,
de modalități de petrecere a timpului liber si mai
puțin pe soluții pur tehnice, care, oricum, sunt
prezentate în detaliu la simpozioane, conferințe,
workshop-uri etc și sunt publicate în reviste de
specialitate precum BULETINUL AGIR.
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CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI DE CONSTRUCȚIE A NAVELOR ÎN CONTEXTUL
REGLEMENTĂRILOR INTERNAȚIONALE ŞI NAȚIONALE (REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT) – Partea a doua
De - Dumitru LUPAŞCU

cele deautor
tangaj (ale
navei, fiind
apreciere a
CONTINUAREA
DIN NR
(REZUMAT TEZĂ
DE9........
DOCTORAT)Decunume
Trebuchet
MS o-11)
- Program de calcul nelinear al parametrilor de
oscilație ai navei și al eforturilor secționale
suplimentare din corpul acesteia induse de
valuri din prova (RLS-V1N). Programul a fost
elaborat pe baza metodei clasice din „Teoria
navei”, utilizând „Teoria fășiilor ordinară” și
„Teoria fășiilor modificată”, dezvoltată de autor
într-un mod specific în vederea automatizării
calculelor, considerând amortizarea liniară în
funcție de viteza de oscilație a navei. Metoda
adoptată și programul de calcul au fost validate
pe baza încercările pe modelul Mejiro. În fig. 8,
se prezintă grafic rezultatele măsurătorilor
tensiunii în punte și a calculelor cu programul
RLD-V1N pentru acest model, utilizând metoda
aproximațiilor succesive, constatându-se că
diferențele sunt în general sub 20%, considerate
de literatura de specialitate ca fiind acceptabile

fenomenului mai apropiată de realitate. Metoda
adoptată și programul de calcul au fost validate
pe baza încercările pe modelul Mejiro. În fig. 9,
se prezintă grafic rezultatele măsurătorilor
tensiunii în punte și a calculelor cu programul
RLD-V2 pentru acest model, utilizând metoda
de integrare în timp -Newmark, constatânduse că diferențele sunt în general sub 10%,
considerate de literatura de specialitate ca fiind
acceptabile.
Acest instrument permite o evaluare și mai
apropiată de realitate a dinamicii navelor și a
eforturilor secționale din corpul acestora,
asigurând obținerea de rezultate deosebit de
interesante în activitatea de cercetare
desfășurată în vederea îmbunătățirii siguranței
de construcție a navei;

evitarea unor astfel de evenimente, în cadrul
tezei, au fost revizuite corespunzător formulele
IACS în vederea obținerii unor valori mai
apropiate de cele reale pentru eforturile
secționale și construirea unor nave mai corect
dimensionate, care să fie mai sigure în
exploatare. Pe baza acestor formule, s-au
construit diagramele din fig. 11 pentru vrachierul
de 65000 tdw, constatând-se că valorile
eforturilor secționale efective sunt în general sub
cele IACS revizuite.
Aceste concluzii sunt confirmate și de decizia
IMO de a impune ca navele de tip vrachier, care
depășesc lungimea de 150 m, să fie cu dublu
bordaj;

Fig. 9– Variația în timp a tensiunii în punte când
viteza modelului Mejiro este 1,39 m/s.
Fig. 8– Variația în timp a tensiunii în punte
când viteza modelului Mejiro este de
1,39 m/s.



Acest instrument permite o evaluare mai
apropiată de realitate a dinamicii navelor și a
eforturilor secționale din corpul acestora;
Program de calcul nelinear al parametrilor de
oscilație ai navei și al eforturilor secționale
suplimentare din corpul acesteia induse de
valuri din prova, considerând amortizarea
pătratică (RLD-V2). Programul a fost elaborat
pe baza unei metode noi propusă de autor,
considerând amortizarea neliniară în funcție de
pătratul vitezei de oscilație a navei. Luarea în
considerare în acest mod a amortizării constituie
o noutate în studiul oscilațiilor verticale cuplate

În al treilea capitol este prezentat studiul
realizat pentru îmbunătățirea siguranței de
construcție a navelor maritime privind rezistența
longitudinală a corpului în stare intactă. În urma
comparării eforturilor secționale induse de
valuri, determinate conform reglementărilor
IACS, cu cele obținute cu instrumentele
prezentate în capitolul 2, s-a constatat că
eforturile IACS sunt mai mici decât cele reale, în
special în cazul forțelor tăietoare pentru o serie
de tipuri de nave reprezentative, așa cum se
poate constata din fig. 10 în cazul unui vrachier
de 65000 tdw.
Această situație poate duce la realizarea unor
nave subdimensionate, confirmată de pierderea
multor vrachiere cu simplu bordaj. Pentru

Fig. 10– Valorile maxime ale eforturilor
sectionale suplimentare induse de valuri în
corpul vrachierului de 65000 tdw în funcție de
viteza navei
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compartimente luat în considerare să
poată fi avariat;

ri

din punct de vedere al rezistenței
longitudinale
reziduale,
după
avarierea
compartimentului
sau
grupului de compartimente luat în
considerare;

ri indică probabilitatea de supraviețuire
după avarierea compartimentului sau
grupului de compartimente luat în
considerare.
Pentru supraviețuirea navei, se impune ca acest
indice efectiv să fie mai mare decât o valoare
minimală numită indice necesar de rezistență
longitudinală reziduală RLo. Luarea în
considerare a unui număr mare de cazuri de
avarie, a căror influență este regăsită în indicele
efectiv de rezistență longitudinală reziduală RL,
funcție de probabilitatea de producere și de
gradul de afectare a rezistenței longitudinale
reziduale, permite o mai bună evaluare a
siguranței de construcție a navei avariate. O
astfel de evaluare a rezistenței longitudinale
reziduale a navelor avariate, reprezintă o
modalitate modernă, elegantă și sintetică de
apreciere a siguranței de construcție a acestora.
Această metodă de evaluare a fost aplicată la
un cargou de mărfuri generale de 2400 tdw,
găsindu-se că RLo = 0.43275, iar RL = 0.9156,
nava dovedindu-se foarte robustă, fiind cu
dublu bordaj.

Fig. 11– Valorile maxime revizuite ale eforturilor
sectionale suplimentare IACS induse de valuri în
corpul vrachierului de 65000 tdw, comparativ cu
valorile determinate prin calcule directe
În al patrulea capitol, pentru îmbunătățirea
siguranței de construcție a navelor avariate, se
propune aplicarea unui concept probabilistic nou
de evaluare a rezistenței longitudinale reziduale
a navelor maritime, care se bazează pe
capacitatea de supraviețuire după avarie, ca
mărime de apreciere a siguranței navei în
condiții de avarie, denumită în continuare indice
efectiv de rezistență longitudinală reziduală RL,
determinat cu relația:

RL   pi ri
unde:
i

reprezintă indicele fiecărui
compartiment sau grup de
compartimente luat în considerare;

pi indică probabilitatea ca numai
compartimentul sau grupul de

Aceeași metodă a fost aplicată la vrachierul de
65000, constatându-se că RLo = 0.68473, iar RL =
0.605241, nava neîndeplinind criteriul de
siguranță, cum era de așteptat, fiind cu simplu
bord, aria de forfecare la coliziune, reducânduse cu 32%;
În al cincilea capitol se propune completarea
conceptului actual probabilistic SOLAS de
evaluare a stabilității navelor avariate, cu
supraviețuirea și din punct de vedere al
rezistenței longitudinale reziduale după avarie,
astfel încât evaluarea se bazează pe capacitatea
de supraviețuire globală a navei după avarie, ca
mărime de apreciere a siguranței navei privind
rezistența longitudinală reziduală și stabilitatea,
denumită în continuare indice efectiv de
supraviețuire SG, determinat cu relația:

SG   pi rs
i i
unde:
i

reprezintă
indicele
fiecărui
compartiment
sau
grup
de
compartimente luat în considerare;

pi

indică

probabilitatea

ca

numai

compartimentul sau grupul de
compartimente luat în considerare să
poată fi avariat în urma unei coliziuni
sau a unei eșuări;

indică probabilitatea de supraviețuire

si

indică probabilitatea de supraviețuire
din punct de vedere al stabilității, după
avarierea
compartimentului
sau
grupului de compartimente luat în
considerare.

Pentru supraviețuirea navei, se impune ca acest
indice efectiv să fie mai mare decât o valoare
minimală numită indice necesar de
supraviețuire globală SGo. O astfel de evaluare
probabilistică a supraviețuirii globale a navelor
în situații de avarie, reprezintă o modalitate
modernă, elegantă și sintetică de apreciere a
siguranței de construcție a acestora. Prin luarea
în considerare a unui număr mare de cazuri de
avarie, a căror influență este regăsită în indicele
efectiv de supraviețuire globală SG, funcție de
probabilitatea de producere și de gradul de
afectare a rezistenței longitudinale reziduale și
a stabilității, se asigură o evaluare mai completă
a siguranței de construcție a navelor avariate.
În ultimul capitol sunt prezentate contribuțiile
personale aduse în cadrul tezei, la
îmbunătățirea siguranței de construcție a
navelor și concluziile care se desprind din
aplicarea rezultatelor acestor contribuții.
Dintre contribuțiile personale importante aduse
de autor la progresul tehnico-științific în
domeniul naval, prin această lucrare, se pot
menționa:
1.cele patru instrumente de calcul realizate în
cadrul tezei;
2.afișarea grafică în timp a oscilațiilor navei pe
valuri și a eforturilor secționale în lungul navei de
către aceste instrumente;
3.elaborarea unei metode originale de
determinare nelineară a parametrilor de
oscilație ai navei și a eforturilor secționale din
corpul navei la așezarea dinamică pe val,
considerând amortizarea nelineară în funcție de
pătratul vitezei de oscilație a navei. Metoda
poate fi generalizată și aplicată și în studiul altor
fenomene fizice la care amortizarea este
neliniară;
4.rezolvarea într-un mod specific a sistemelor de
ecuații diferențiale neliniare ce descriu oscilațiile
navei prin metoda aproximațiilor succesive;
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5.rezolvarea într-un mod specific a sistemelor de
ecuații diferențiale neliniare ce descriu oscilațiile
-Newmark;
6.propunerea fundamentată de îmbunătățire a
siguranței de construcție a navelor maritime prin
modificarea formulelor IACS de determinare a
eforturilor secționale induse de valuri;
7.propunerea de îmbunătățire a siguranței de
construcție a navelor maritime prin evaluarea
probabilistică a rezistenței longitudinale
reziduale a acestora în situații de avarie;
8.propunerea de îmbunătățire a siguranței de
construcție a navelor maritime prin evaluarea
probabilistică a supraviețuirii globale a acestora
în situații de avarie.
Din cele prezentate, se poate spune că printr-o
activitate de studiu și cercetare intensă, s-au
realizat o serie de instrumente eficiente de calcul
ce au permis atingerea scopului tezei de a
contribui prin propuneri fundamentate la
îmbunătățirea cerințelor privind siguranța de
construcție a navelor din reglementările
internaționale și naționale.
De asemenea, se poate considera că prezenta
teză contribuie și la o mai bună cunoaștere și
înțelegere a fenomenelor complexe de
hidrodinamică și rezistență longitudinală, ce
apar la deplasarea navelor pe valuri și la o mai
bună evaluare probabilistică a siguranței de
construcție a acestora în condiții de avarie,
deschizând noi perspective de aprofundare a
acestor domenii pentru activitatea de cercetare
viitoare.
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Îi sunt profund recunoscător d-lui Prof. univ. dr.
ing. Mircea MODIGA pentru contribuția ştiințifică
la pregătirea mea profesională şi consultanța
acordată în elaborarea acestei lucrări.
Cu deosebită stimă şi respect, îi mulțumesc d-lui
Prof. dr. ing. Leonard DOMNIŞORU, pentru
îndrumările şi sprijinul ştiințific acordat în perioada
studiilor de doctorat.
Mulțumesc cadrelor didactice ale Universității
„Dunărea de Jos” din Galați, care m-au pregătit cu
competență pentru profesia de inginer de nave,
astfel încât am reuşit să rezolv problemele
profesionale conform exigențelor tehnice din
domeniu.
Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de
mine şi m-au încurajat şi susținut moral în această
perioadă.
Aduc un omagiu părinților mei, Neculai LUPAŞCU
şi Maria LUPAŞCU, care prin imense eforturi şi
sacrificii, m-au crescut, educat şi susținut să devin
un bun inginer de nave.

Cu deosebită considerație şi respect, doresc să
adresez din nou mulțumiri d-lui Prof. univ. dr. ing.
Liviu Dan STOICESCU pentru îndrumarea de un
înalt nivel tehnico-ştiințific şi susținerea morală
acordată pe perioada doctoratului şi a elaborării
tezei de doctorat.

Componența Consiliului de Administrație SNN
începând cu data de 28 septembrie 2018 este
următoarea: Aniței Mihai Daniel, Dima Cristian,
Gentea Cristian, Ghiță Cosmin, Popescu Elena,
Tudorache Iulian Robert şi Vulpescu Remus.
'Precizăm faptul că domnii Ionuț Dragoş
Bănescu şi Mirel Marcu Alexandru, care au
deținut până în prezent funcțiile de membri
provizorii în Consiliul de Administrație, sunt
considerați revocați, ca urmare a aplicării
metodei votului cumulativ, mandatul lor
încetând pe cale de consecință la data prezentei
AGOA, în conformitate cu prevederile art. 167
alin (3) din Regulamentul ASF nr. 5/2018', se
precizează în raportul SNN.

STIRI

Nuclearelectrica are o nouă
conducere administrativă
De - Marius Marcu

În încheiere, doresc să îi mulțumesc şi îi aduc
profunda mea recunoştință pe această cale d-lui
Prof. univ. dr. ing. Ionel CHIRICĂ, pentru
îndrumarea tehnico-ştiințifică competentă şi
generoasă, pe care mi-a acordat-o în activitatea
de pregătire profesională şi de cercetare pe
perioada doctoratului.
Aduc mulțumirile mele referenților ştiințifici: d-l
Prof. univ. dr. ing. Liviu Dan STOICESCU, d-l Prof.
univ. dr. ing. Anton HADĂR și d-l Prof. univ. dr.
ing. Vasile NĂSTĂSESCU pentru efortul şi
răbdarea de a efectua recenzia tezei de doctorat,
precum şi pentru sugestiile şi recomandările
făcute.

ca urmare a finalizării procedurii de selecție a
administratorilor SNN declanşată în baza
Hotărârii Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor nr. 5/25.04.2018 şi derulată în
conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011
privind guvernanța corporativă a întreprinderilor
publice, fiind totodată stabilită durata
mandatului noilor administratori la patru ani
începând cu data de 28.09.2018', se spune în
document.

Acționarii Nuclearelectrica au ales, vineri,28
septembrie, conducerea administrativă a
societății,
durata
mandatului
noilor
administratori fiind de patru ani începând cu
data de 28 septembrie, potrivit unui raport
publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti
(Agerpres/BVB).
'În cadrul Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor (AGOA) a fost aleasă conducerea
administrativă a SNN formată din şapte
administratori, prin metoda votului cumulativ,

Ziua internațională a Mării
Negre
De - Tania Zaharia

În fiecare an, data de 31 octombrie marchează
aniversarea Zilei Internaționale a Mării Negre cea mai izolată mare față de oceanul planetar.
La această dată, în anul 1996, miniştrii mediului
din cele şase țări riverane - Bulgaria, Georgia,
România, Federația Rusă, Turcia şi Ucraina - au
semnat Planul Strategic de Acțiune pentru
Reabilitarea şi Protecția Mării Negre. Acesta
conține un set cuprinzător de strategii şi măsuri
pentru protecția şi reabilitarea uneia dintre cele
mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă
practic, instrumentul prin care țările riverane
luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva
poluării. Planul a fost revizuit de către cei şase
miniştri în data de 17 aprilie 2009, la Sofia,
Bulgaria.
În luna aprilie 1992, reprezentanții României,
Bulgariei, Georgiei, Federației Ruse, Turciei şi
Ucrainei au semnat la Bucureşti, după şase ani
de negocieri, Convenția pentru Protecția Mării
Negre împotriva Poluării ce a fost ratificată de
țara noastră prin Legea nr. 98/1992 (Convenția
este cunoscută ca şi Convenția de la Bucureşti).
Principalele obiective ale acestei Convenții se
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referă la reducerea poluării din surse de pe uscat
şi de pe mare, protecția şi conservarea
biodiversității marine şi a peisajului, promovarea
managementului integrat al zonei costiere şi
cooperarea în cazul poluărilor accidentale cu
impact transfrontalier.
Planul Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea
şi Protecția Mării Negre Împotriva Poluării
conține un set cuprinzător de strategii şi măsuri
pentru protecția şi reabilitarea uneia dintre cele
mai vulnerabile mări ale lumii, şi reprezintă:






Promisiunea unui viitor mai bun
pentru aproximativ 16 de milioane de
oameni din cele şase țări care trăiesc
pe malul mării.
Angajamentul guvernelor regionale
pentru o acțiune serioasă pentru a face
o diferență reală la reabilitarea și
recuperarea mării.
Un plan dedicat vieții multor oameni
care își dedică timpul și energia pentru
ajuta la protejarea mediului marin.

Marină "Grigore Antipa˝din Constanța. Institutul
este nominalizat la nivel național cu
responsabilități în relație cu BSC, printre care
amintim:
biodiversitate,
evaluarea
și
monitoringul poluării, poluarea de către sursele
de la țărm, metodologii pentru managementul
intergrat al zonei costiere și pentru aspectele de
mediu ale pescuitului, unde reprezentantul
institutului este președinte; INCDM găzduiește
Centrul regional pentru problemele de mediu ale
pescăriilor. În toate aceste domenii, experții
INCDM participă cu rapoarte, date și informații,
precum și cu recomandări științifice pentru o
valorificare durabilă a ecosistemului.
Comisia pentru Protecția Mării Negre Împotriva
Poluării organizează anual, sărbătorirea acestei
zile, in țări diferite pentru a evidenția
dimensiunea
internațională a
acestei
organizații.

ANIVERSĂRI

Pentru toți colegii care
sărbătoresc ZIUA de naștere în
luna OCTOMBRIE

Milioane de oameni trăiesc în apropiere de
Marea Neagră și este important să se găsească
soluții comune, în scopul de a proteja
patrimoniul lor unic.
Ziua internațională a Mării Negre - 31
octombrie 2017 în Istanbul, Turcia

Părțile la prezenta convenție, Bulgaria, Georgia,
România, Federația Rusă, Turcia și Ucraina,
toate sunt reprezentate în cadrul Comisiei. În
perioada 2016/2017, România a deținut
preşedinția acestei comisii.

Baciu
Constantin
Lupu
Mateescu
Niculescu
Nistor
Robu
Sabău
Stanescu

Valentin
Anca
Sergiu
Razvan
Marian
Filip
Marcu
Adrian
Madalina

C olțul epigramistului

Cronica după Ureche
Aflai din cronici informația,
Boierii hoți aveau un handicap:
Ștefan știa ce-i gravitația
Și iute-o folosea – cădea un cap

Colaborarea între Comisia pentru Protecția Mării
Negre Împotriva Poluării (BSC) și România, în
calitate de țară parteneră, se desfășoară în mod
continuu de peste 25 ani.
Principala entitate științifică care reprezintă
România în cadrul structurilor subsidiare ale BSC
este Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare

Ziua internațională a Mării Negre - 31
octombrie 2013 în Constanța, Romania

Câteva imagini de la aniversările anterioare:

Începând cu anul 1996, data semnării Planului de
acțiune - 31 octombrie - este celebrată anual
simultan în cele şase țări riverane Mării Negre
şi reprezintă o activitate regională destinată
sensibilizării opiniei publice cu privire la
necesitatea unei cooperări regionale pentru
protecția Mării Negre şi evidentierii
importanței dezvoltării economice a regiunilor
sale.

Comisia Mării Negre este o organizație
interguvernamentală responsabilă cu punerea în
aplicare a Convenției privind protecția împotriva
poluării Mării Negre, care stabilește cadrul
juridic pentru cooperarea regională și eforturile
necesare pentru a reduce poluarea și a crește
gradul de protecție a mediului marin.
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Ziua internațională a Mării Negre - 31
octombrie 2016 în Burgas, Bulgaria
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O întâlnire cu Domnul Dorel Burlan, un inginer care a reușit în afaceri
De – Nicolae Fildan

Eram într-o excursie (pe data de 21.09.2018) cu
o autorulotă și căutam un loc de campare pe
malul Arieșului. Atunci m-am întâlnit
întâmplător (deși nimic nu este întâplător în
lumea asta) cu domnul inginer Dorel Burlan care
locuiește în această minunată zonă. Am
constatat că am fost colegi la Universitatea
Politehnica
Timișoara
Facultatea
de
Electrotehnică. Eu eram student în anul cinci iar
dânsul în anul întăi. Am început să depanăm
amintiri din timpul facultății. Decizia, spre
exemplu, de a solicita mărirea notei de la 9 la 10
la o materie grea și la un profesor foarte exigent
(Profesorul Șora Constantin) și modul cum a
abordat răspunsul la întrebările profesorului
seamănă cu o strategie a unui iscusit antrepenor
care startează o nouă afacere, intuind foarte clar
pașii care pot să te ducă spre succes. Așa am
interpretat eu povestea spusă de domnul Dorel
Burlan.

(participarea salariaților) și să o finalizeze cu
succes. Este printre puținile fabrici care mai
funcționează după privatizare și care livrează
aproximativ 90% din producție la export.
Convingătoare, pentru mine, în acest sens, a fost
și vizita realizată împreună în fabrică. Am fost
impresionat de mașinile si utilajele moderne din
dotare. Era sâmbătă, nu se lucra, și nu am putut
vedea fabrica în plină acțiune. Pereții holului
principal sunt plini cu premii și diplome.
„Demonstrez” cele afirmate prin prezentarea
imaginilor care urmează.

Apoi am continuat cu a prezenta pe scurt ce am
făcut fiecare după terminarea facultății, înainte
de 1989 și după. A avut și are succes atât în
abordările tehnice cât și în dezvoltarea de
afaceri. La baza acestor abordări, din câte am
înțeles eu, au stat preocuparea permanentă
pentru performanță și nou. Se poate afirma că
face parte din categoria viitorilor ingineri care se
pregătesc intens în domeniul antreprenoriatului
(indiferent de specialitatea de bază) și că, prin
ceea ce face confirmă ideea că ingineria va
deveni, în viitorul apropiat, o profesie liberală.

avut contracte directe cu instituțiile statului
românesc nu a fost afectat puternic de corupție.
Totuși, din cauza corupției a fost nevoit să
renunțe la programele de finanțare inițiate de
către guvernul României sau la proiecte
europene. Pe lângă această fabrică de confecții
a mai dezvoltat și alte firme în domeniul textil.
Este foarte interesant că, în paralel, a demarat
afaceri și în domenii cum ar fi turismul și
agricultura. Ca un adevărat om de afaceri,
investește în domenii diferite, astfel încât să
poată apela la propriile resurse atunci când una
din afaceri trece prin perioade dificile. În al doilea
rând, este important că a reușit să construiască
o echipă puternică. Pe lângă parteneri
profesioniști, beneficiază de sprijinul și
implicarea atât a soției (care a absolvit aceeași
facultate) cât și a fiicei. În al treilea rând, cele
două domenii, agricultura și turismul, sunt
complementare. Produsele realizate în
domeniul agricol le poate valorifica, în mare
parte, în domeniul turistic. Sunt, cel puțin, două
avantaje. Pe lângă asigurarea desfacerii poți să
controlezi și calitatea produselor pe care le pui la
dispoziția clienților.
Primul proiect în domeniul turistic a fost
Pensiunea Casa Apuseană situată lângă
Mănăstirea Lupșa. În proiectul inițial, în acea
locație, dorea să realizeze o secție nouă pentru
confecții dar venind criza din 2008 s-a reorientat
spre turism.

Ne-am întâlnit a doua zi, când am făcut o scurtă
vizită la fosta Fabrică de Confecții Baia de
Arieş, unde a fost inginer șef, director

general și, acum, administrator. A reușit să
realizeze privatizarea ei prin metoda MEBO

Intrând în detalii, am aflat că pentru a identifica
cele mai bune soluții referitoare la modul de
organizare și de dezvoltare a afacerii a făcut
câteva vizite de documentare în străinătate.
Deoarece era aproape imposibil să se integreze
în industria românească (care era, de fapt, în
proces de desființare ) a ales soluția să lucreze în
regim de lohn, ca și multe alte fabrici similare din
țară. Cu precizarea că față de alți agenți
economici ei funcționează și azi. Faptul că nu a

Un alt proiect în domeniul turismului este
pensiunea „Cabana Vârtop”, proiect realizat
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împreună cu un partener specialist în acest
domeniu.
Continuăm cu câteva detalii despre realizările
din domeniul agricol. Din câte am înțeles și în
acest domeniu a studiat câteva cazuri de succes,
ca, de exemplu, cel al domnului inginer
agronom Dimitrie Muscă din Curtici, județul
Arad. (După cum bine se știe, dl Muscă este
printre puținii specialiști care au reușit să facă o
privatizare adevărată a unei cooperative agricole
de producție, să o dezvolte puternic și să o aducă
la nivelul standardelor internaționale.) Revenim.
Pornind de la acest model domnul Dorel Burlan
a realizat o fermă la Vama Seacă, unde crește
oi, capre și porci. Produsele obținute la această
fermă le valorifică prin componenta proprie de
turism.
A fost consilier județean și membru în Consiliul
de Conducere al Camerei de Comerț, unde a
adoptat, după cum a afirmat, o poziție de
mediator, nefiind afiliat politic, pentru a facilita
realizarea de proiecte de interes local și național.
Deși, deocamdată, nu se întrevăd soluții clare
pentru o restartare rapidă a economiei
românești o să închei, totuși, într-o notă
optimistă.
Cu ajutorul specialiștilor de valoare și de bună
credință, din această țară, prin promovarea
creativității și inovării, se va facilita tranziția
către societatea cunoașterii (knoeledge
society). Se afirmă, din ce în ce mai mult, că
evoluția spectaculoasă a tehnologiilor
disruptive (care nu poate fi oprită de nimeni și de
nimic) va genera starea de progres economic și
de bunăstare socială necesară funcționării noii
societăți. (Este o soluție în care cred și o repet
mereu, ori de câte ori am ocazia). Să sperăm că
măcar copii sau, cel puțin, nepoții noștri vor trăi
într-o astfel de societate.

JURNAL DE CĂLATORII

Fascinaţia Nordului
De Virgil Breabăn
Din nou în Islanda. Revin aici după 4 ani, la
vreme de toamnă de data aceasta, după
echinocțiu. Am venit însoțit de fiul meu, cu
maşina lui, şi am fost surprinşi de o iarnă
timpurie, cu munții de bazalt acoperiți de
zăpadă, mai ales că ne aflăm în nordul insulei.
Ceva mă atrage aici, pe insula aceasta alcătuită
dintr-o îngrămădeală haotică de roci de bazalt

aruncate cu furie din tenebrele pământului;
această îngrămădeală neospitalieră de pietre, de
munți cu conuri vulcanice, bântuită de
cutremure, de erupții vulcanice, de frigurile
arctice, a fost binecuvântată de două ori de
Cineva: o dată de Gulf Stream-ul călduț care
vine tocmai de la tropice şi “mângâie”
coastele insulei ajutând-o să supraviețuiască
la “poalele” Oceanului Arctic, şi a doua oară,
de nişte oameni îndrăzneți şi muncitori care sau aşezat aici în urmă cu peste 1200 de ani,
venind din fiordurile reci ale Norvegiei.
Oamenii aceia şi urmaşii lor au creat o mică
civilizație şi o cultură specifică. Astăzi, cei
aproape 350.000 de islandezi, urmaşi ai
vikingilor, au un nivel de trai şi o calitate a vieții
care îi situează printre primele 10 locuri din lume
şi o speranță medie de viață de peste 80 de ani.
Işi apără cu tenacitate independența şi limba.
Te miri cum pot să fie atât de veseli şi de
deschişi, trăind în condițiile naturale dificile de
aici; pentru a avea cele necesare traiului,
trebuie să muncească din greu, dar nu se
plâng. Te surprinde, prin localități, numărul
mare de copii; au o natalitate pozitivă, iar grija
pentru educație se vede peste tot: clădirile
şcolilor sunt cochete, curate, sunt dotate cu
săli de sport, cu bazine de înot. Astăzi la prânz,
într-o cafenea amenajată ca în poveşti, unde
oamenii vin să mănânce sau să bea o cafea întro ambianță de familie, am văzut o tânără mamă
cu doi copilaşi, cărora, în timp ce aceştia
mâncau, le citea ceva dintr-o carte de poveşti. Ea
citea, iar copiii o întrerupeau şi comentau
împreună cele auzite. Există o tradiție a
povestitului – saga islandeze – celebrele dar şi
a scrisului, oamenii îşi scriu memoriile. Astfel, în
multe familii există tomuri întregi de memorii
scrise din moşi-strămoşi, adevărate istorii şi
surse de informații. In țara aceasta se publică
cele mai multe titluri de cărți raportate la
numărul de locuitori. Cum să n-o îndrăgeşti şi să
n-o respecți?
Mă gândesc la fermierii români care mereu se
plâng ba de una ba de alta, deşi beneficiază de
un pământ mănos şi de o climă agreabilă. Ar
trebui organizate excursii cu grupuri de țărani
români, aduşi aici prin fermele islandeze să
vadă cum se munceşte şi se produce mâncare pe
bucățele de pământ decupate printre câmpurile
de lavă, prin văioagele ferite de vânturile reci,
cum se cresc vaci şi oi adunând cu grijă iarba
sărăcăciasă şi conservând-o în baloturi mari
pentru a avea hrană în lunile lungi de iarnă, cum
se cultivă cartofi în grădini de câțiva metrii
pătrați, cum se recoltează înainte de a se
maturiza pentru că vara scurtă nu permite aşa
ceva şi cum se culeg aceste roade care nu sunt
mai mari decât nucile de pe la noi. N-am auzit pe
cineva să se plângă, să ceară ajutoare, este țara
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în care n-am văzut vreun cerşetor. Condițiile
grele de viață şi de muncă sunt considerate
normale. Asta i-am şi spus unei doamne,
proprietara casei primitoare în care am fost
găzduiți la Isafiordur (fiordul înghețat, în
traducere) o mică localitate din ultimul fiord în
extremul nord-vestic al Islandei (la circa 300 km
de Groenlanda): Islanda este o țară normală!
N-am crezut că fără să vreau, i-am făcut cel mai
frumos compliment la adresa țării ei.
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