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“Nu încerca să devii o persoană de succes, ci una de valoare.”– Albert Einstein 
 

              DIN CUPRINS: 

 
Câteva cuvinte despre articolele din acest 
număr. 
 
Articolul „Un nou succes internațional al 
viitorilor cercetători constănțeni” a fost 
realizat cu ajutorul informațiilor puse la 
dispoziție de Domnul Prof. Ion Băraru          
(coordonatorul Comitetului Tehnico-Știintific 
AGIR CTA ) și care merită, împreună cu echipa 
din care a făcut parte, admirația, respectul și 
felicitările noastre. Profitând de acest moment, 
vă informăm că ne propunem să sprijinim 
înființarea unui  CENTRUL STEAM  (Science 
Technology Engineering Arts and Mathematics) 
prin care să valorificăm experiența deosebită a 
domnului Ion Băraru în acest domeniu. Punerea 
lui în funcțiune va  deveni și un obiectiv 
important al proiectului: „Promovarea și 
aplicarea extinsă a creativității și inovării, în 
conformitate cu cerințele și standardele 
impuse de era digitală, la nivelul județului 
Constanța”. Din punctul nostru de vedere 
CENTRUL  este necesar atât pentru 
implementarea unui nou model educațional cât  
și pentru crearea unui cadru adecvat de 
colaborare eficientă între cercetarea 
preuniversitară, universitară, institutele de 
cercetare specializate și mediul de afaceri prin  
dezvoltarea de industrii creative (mini centre de 
transfer tehnologic, mini incubatoare de afaceri 
etc.).  

Începând cu  acest număr  am introdus  rubrica: 
retrospective aniversare. În acest sens, vă 
propunem articolul: ”Interviu cu Domnul Ing. 
Marius Marcu. O retrospectivă aniversară ”. 
 
Domnul Eugen Tiron, membru în Comitetul 
Tehnico-Știintific AGIR CTA, l-a convins pe 
Domnul dr. ing Dumitru Lupașcu, „cercetătorul 
asiduu cu o putere de sistematizare si 
raționalizare în teoria complexa de proiectare a 
navelor și viitorul membru AGIR” (conform celor 
afirmate de dl Tiron), să ne prezinte un scurt  
rezumat al tezei de doctorat: “Contribuții la 
îmbunătățirea siguranței de construcție a 
navelor în contextul reglementărilor 
internaționale şi naționale”. Conducătorul 
ştiințific al doctoratului a fost Domnul Prof. 
univ. dr. ing. Ionel CHIRICĂ. 
 
Domnul ing. Dorin Oprea, vicepreședinte AGIR 
CTA, ne propune o nouă rubrică despre inginerie 
și ingineri. Un prim articol: ” Cel mai  frumos 
elogiu ”. 
 
În final, mulțumim  Doamnei  ing. Silvia Panaite 
- membru si redactor coordonator al Colocviilor 
Constructorilor de Nave ANCONAV Galați - 
pentru aprecierile făcute -  …..” am primit și citit 
ultimele două numere ale publicației pe care o 
păstoriți. Apreciez mult efortul făcut și 
capacitatea de coagulare a specialiștilor 
pentru a pune în evidență activitățile științifice 
ale inginerilor dobrogeni. Contribuția dlui ing. 
Dan Norea sporeste atractivitatea publicației. 
O idee excelentă!”..... 
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O știre importantă ! 

În perioada 6-9. 09.2018  a avut loc la 
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Inginerilor Români de Pretutindeni – 

SINGRO 2018 Detalii ..... 

EDITORIAL 

De - Nicolae Fildan 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

2018.DEDICĂM ACEASTĂ PUBLICAȚIE SĂRBĂTORIRII  

CENTENARULUI  MARII UNIRI ȘI A CENTENARULUI AGIR ! 
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În perioada 28 – 30 iulie 2018 s-a 
desfășurat la Centrul Spațial Kennedy 
Space Center din Titusville, Orlando, 
Florida, SUA tradiționalul concurs Space 
Settlement Design Competitition, în 
organizarea Boeing Company și NASA.  

 

Din Europa de Est a participat o echipă de 
șase elevi din România, coordonați de doi 
profesori.   

 

 

Concursul a reunit colective de elevi din 
diferite țări grupați în ”Companii” care 
concurează pentru a câștiga dreptul de a 
construi proiectul unei așezări umane pe 
lună, în perspectiva anilor de după 2043. 
Așezarea este denumită ”ALASKOL” și va 
constitui, la solicitarea ”companiei” 
multinaționale  care a comandat lucrarea, 
Foundation Society, primul ”Big City” pe 
Lună. Întregul concurs este edificat pe o 
ficțiune științifică dar are serioase valențe 
educative, elevii fiind orientați și 
determinați de specialiști de la NASA și 
Boeing să conlucreze întocmai ca în cadrul 
unei companii adevărate pentru a realiza și 
prezenta designul științific al așezării 
respective. În organizarea uneia dintre cele 
patru ”companii” care s-au întrecut se află 
un Chief Executive Officer (un inginer de la 
NASA sau Boeing), și o structura formată 
din elevi cu sarcini inginerești, și care au în 
subordine și coordonare toți ceilalți 
membrii ai ”companiei”: President, Vice 
President (Engineering), Vice President 
(Marketing / Sales), Director (Structural 
Engineering), Director (Operationa 
Engineering), Director (Human 
Engineering), Director (Automation  

 

Engineering). Toți aceștia propun planuri de 
construcție, materiale potrivite și un design 
de bună calitate grafică. În final, elevii 
prezintă proiectul lor unui numeros și 
exigent juriu. 

Elevii noștri, ocupanți ai locului secund, 
(toți liceeni din Constanța) au fost: Crișan 
Alexa-Andreea (Liceul Teoretic 
”Ovidius”) Butoi Cristian-Ionuț, Echim 
Radu Dan, Dan Andreea Ariana, Bolocan 
Codrin Ștefan, și Stoiciu Emanuel 
Alexandru (Colegiul Național ”Mircea cel 
Bătrân”), iar profesorii coordonatori: 
Nicolescu Adrian Eracle și Băraru Ion, de la 
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”. Ei au 
făcut parte dintr-o ”companie” intitulată 
Vulture Aviation, formată din aproximativ 
64 de elevi din: Texas / Iowa Combined 
Schools, USA, EU Team from UK Semi-
Final Combined Schools, EU, Amity 
International School, Noida, India, 
University High School Irvine, California, 
USA, UK Combined Schools, UK. 

 

FELICITĂRI !!!!!! 

 
  

 

Un nou succes internațional al viitorilor cercetători constănțeni 
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Cu ocazia aniversării a 75 de ani (pe data de 
09.09.2018) vă propun să facem o scurtă 
retrospectivă aniversară. 
 O să începem cu prima noastră colaborare. Ea se 
referă la pregătirea și susținerea lucrării 
“TABLIER METALIC POD RUTIER HOBANAT 
PESTE CANALUL  DUNARE-MAREA NEAGRĂ 
DE LA Km.0+540 – TIGITRANS SA 
CONSTANȚA” care, pe data de 11.09.2015, a 
primit Premiul AGIR pentru 2014 la sectiunea 
"Ingineria construcțiilor civile și industriale" 
(detalii în UNIVERS INGINERESC Nr. 18/2015 și 
pe site AGIR CONSTANTA (la rurica 
EVENIMENTE). Vă rog să ne dați câteva detalii 
referitoare la proiectarea și la punerea lui în 
funcțiune (care vi se par mai interesante). 
 
Podul rutier la km 0+540 al Canalului Dunăre – 
Marea Neagră are o structură de tip hobanat şi 
este cel mai mare pod de acest gen din 
România. Are o lungime totală de 360 metri, o 
deschidere centrală de 200 metri, iar lățimea 
podului este de 17,4 metri, permițănd circulația 
pe 4 benzi. Înălțimea liberă sub tablierul podului 
în axul Canalului Dunăre – Marea Neagră este de 
18,4 metri. Pilonii de pe maluri care susțin 
tablierul podului prin fascicule de hobane au o 
înălțime de 66 metri deasupra nivelului mării. 
Valoarea totală a contractului de finanțare al 
întregului proiect “Pod rutier la km 0+540 al 
Canalului Dunăre – Marea Neagră şi lucrări 
aferente infrastructurii rutiere şi de acces în 
Portul Constanța” a fost de 191.797.112 lei. 
Din acest proiect face parte şi obiectivul “Bretea 
rutieră de conectare cu DN39”, care are ca 
obiectiv decongestionarea traficului pe DN39, 
prin construirea unui drum cu două benzi, în 
continuarea podului rutier de la km 0+540 peste 
Canalul Dunăre – Marea Neagră şi joncțiunea cu 
DN39 în apropierea intrării în localitatea Eforie 
Nord. 

Proiectul a fost finanțat prin Programul 
Operațional Sectorial în Transporturi (POS-T 
2007 – 2013) din fonduri structurale ale Uniunii 
Europene şi de la bugetul statului. 

 

  

 Încercarea podului s-a efectuat pe baza unui 
proiect elaborat de o firmă de specialitate la 
comanda antreprenorului, care prevedea ca pe 
pod să circule, cu o viteză maximă de 5 Km/h, 
convoaie de autovehicule similare cu cele luate 
în calcul la proiectarea podului. 
Convoaiele de autovehicule vor intra pe 
structura podului, vor opri în pozițiile prevăzute 
în schemele de încărcare, după care vor continua 
să se deplaseze tot cu viteza maximă de 5 Km/h 
pentru a ieşi de pe structura podului. Încercarea 
cu privire la încărcarea structurii podului, s-a 
facut progresiv, până la eficiența maximă 
propusă. 
După fiecare etapă de încercare a podului, 
rezultatele măsurătorilor au fost analizate şi 
interpretate de echipa de specialişti desemnată.  

Ați terminat facultatea Tehnologia 
Construcțiilor de Masini (Universitatea 
Transilvania din BRASOV), care au fost primi 
pași semnificativi  în formarea și dezvoltarea 
ca specialist ? 

În perioada 1967-1973 am lucrat la IRUM SIBIU ca 
inginer tehnolog si am contribuit la elaborarea 
tehnologiei de fabricație a echipamentelor 
pentru industria lemnului. 

În perioada 1973-1984 am lucrat la ICPET-filiala 
CLUJ-Napoca ca  inginer proiectant și tehnolog 
pentru cazane industriale și schimbatoare de 
caldura.  Am fost autorizat ISCIR pentru avizarea 
proiectelor.  

Deci, v-ați orientat spre asigurarea și controlul 
calității. Care au fost principalele proiecte și 
locuri de muncă? 

ICPET-filiala CLUJ-Napoca a proiectat și 
executat pompe dozatoare pentru CNE 
Cernavoda U1 si U2 în regim de asigurarea 
calității. Eu am fost numit responsabil cu 

controlul fabricației acestor pompe. Am 
elaborat Manualul Calității și procedurile de 
lucru și de control pentru fabricația pompelor, 
toate fiind avizate de specialiști canadieni. 
Această lucrare m-a atras spre sistemul de lucru 
în regim de asigurare a calității și m-a determinat 
să-mi cer transferul la CNE Cernavoda. Aici am 
lucrat timp de 25 ani în diferite functii de 
conducere în compartimentul de control al 
calității montajului echipamentelor si 
conductelor din Cernavodă NPP. Unit.1 si 2 la 
firma SC NUCLEARMONTAJ SA. Am fost 
autorizat ISCIR cu verificarea montajului 
conductelor și echipamentelor din CNE 
Cernavoda. 

 Am efectuat pachetul de presiuni de testare 
pentru sisteme de conducte din Cernavodă NPP. 
Am participat la elaborarea documentației 
pentru recepția finală a montajului executat de 
NUCLEARMONTAJ. Am participat la pregătirea 
dosarelor de istorie a produsului pentru 
activitatea de fabricație și instalare a 
echipamentelor atât în partea clasică a centralei 
cât si în partea nucleară. Lucrările au fost 
executate în concordanță cu standardele 
internationale cod   ASME și ANSI și avizate de 
specialisti canadieni. 

 

Dacă acum ați fi în faza în care ar trebui să 
alegeti specializarea pe care să o realizati, 
pentru ce ați opta și  ce sfaturi ați da viitorilor 
ingineri aflați  la început de drum ? 

Fiind o persoana ordonată și exigentă mi-a 
plăcut foarte mult lucrul în sistemul de asigurare 
a calității (atunci când toate activitatile, de la 
proiectare până la recepția finală, se execută pe 
baza de proceduri scrise), asa că și în acest 
moment aș alege specializarea Asigurarea și 
controlul calității. Pentru viitorii ingineri, le 
recomand să lucreze în specialitatea pe care și-
au ales-o si pentru care s-au pregătit, să aplice în 
practică cunoștintele dobândite în anii de studiu 
și să se perfectioneze permanent, fără a se 
plafona, cu noutățile apărute in domeniul în care 
lucrează. 

LA MULȚI ANI! cu sănătate și fericire alături de 
cei dragi. 

Vă mulțumesc. 

Interviu cu Domnul Ing. Marius Marcu. O retrospectivă aniversară  

De – Nicolae Fildan 

http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-18-2015/premiile-agir-pentru-anul-2014_4992.html
http://observator.ro/stiri-live-au-inceput-testele-de-rezistenta-la-noul-pod-rutier-la-km-0540-al-canalului-dunare-marea-neagra-285567.html/pod-final5
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Siguranța de construcție este un obiectiv 
central al tuturor factorilor implicați în 
construcția și exploatarea navelor, de acest 
obiectiv depinzând integritatea acestora, viața 
echipajelor şi a pasagerilor, integritatea 
mărfurilor transportate, protejarea mediului. 
Siguranța de construcție se realizează prin 
îndeplinirea unor cerințe tehnice privind 
rezistența generală şi locală, precum şi privind 
flotabilitatea și stabilitatea, din reglementările 
internaționale şi naționale, precum și din 
regulile societăților de clasificare și standardele 
din domeniu în toate fazele de existență ale 
navei, de la proiectare, construcție, exploatare 
și până la casare. 
De aceea, teza de doctorat a avut drept scop 
analiza unora dintre cerințele tehnice privind 
siguranța de construcție a navelor, prevăzute de 
principalele reglementări internaționale şi 
naționale şi în urma unor cercetări teoretice şi de 
laborator, să facă propuneri de îmbunătățire a 
acestor cerințe sau să realizeze instrumente de 
calcul care să permită aplicarea eficientă a 
respectivelor cerințe, contribuind astfel la 
progresul tehnic în domeniu. În acest sens s-a 
stabilit realizarea următoarele obiective: 

1. Elaborarea de instrumente de calcul 
pentru evaluarea siguranței de 
construcție a navelor privind rezistența 
longitudinală; 

2. Îmbunătățirea cerințelor de rezistență 
longitudinală a navelor maritime în stare 
intactă; 

3. Elaborarea unei metode de evaluarea 
probabilistică a rezistenței longitudinale 
reziduale a navelor maritime avariate; 

4. Elaborarea unei metode de evaluarea 
probabilistică a supraviețuirii globale a 
navelor maritime avariate. 

Lucrarea este structurată pe 6 capitole în care 
sunt prezentate stadiul actual al cerințelor 
tehnice şi metodelor de calcul, precum şi 
noutățile şi contribuțiile proprii ale autorului, 
după caz, astfel:  

În primul capitolul se face o prezentare a 
reglementărilor internaționale și naționale prin 
care se asigură siguranța de construcție a 
navelor și se descrie pe scurt modul de realizare 
a acesteia în faza de proiectare, construcție și 
exploatare. Sub egida Organizației Maritime 
Internaționale (IMO), siguranța de construcție a 

navelor maritime se realizează în cadrul unui 
sistem internațional de standarde de construcție 
bazat pe obiective (GBS), organizat pe 5 niveluri. 
Primele trei niveluri sunt realizate în cadrul IMO, 
iar nivelurile IV şi V sunt realizate de Asociația 
Internațională a Societăților de Clasificare 
(IACS) prin elaborarea Regulilor structurale 
comune pentru navele maritime. Un nivel mai 
scăzut al siguranței de construcție poate duce la 
imense pierderi şi pagube materiale, la pierderi 
de vieți omeneşti sau la dezastre ecologice, aşa 
cum se poate vedea în figurile 1, 2 și 3; 

 

Fig. 1  – Vrachierul EUROBULKER-X după 
ruperea din 02.septembrie.2000, în timpul 
încărcării cu ciment în portul Lefkandi din 
Grecia 

 

Fig. 2  – Tancul petrolier ERIKA după ruperea 
din 12.decembrie1999, la 60 mile de coasta 
Britanică 

 

 

Fig. 3  – Tancul petrolier PRESTIGE după 
ruperea din 13.noiembrie.2002, la 30 mile de 
coasta de nord-est a Spaniei 

În al doilea capitol sunt prezentate patru 
instrumente de calcul elaborate de autor în 
limbajul Visual-FORTRAN, care permit 
efectuarea de studii şi cercetări în vederea 
îmbunătățirii reglementărilor privind siguranța 
de construcție a navelor, precum și proiectarea 
unor nave mai sigure în exploatare:  

- Program de calcul al eforturilor şi al liniei 
elastice a corpului navei la aşezarea statică 
în apă calmă şi la aşezarea cvasistatică pe val 
din prova de forma cosinusoidală sau 
trohoidală (RLS-V1). Programul permite 
determinarea parametrilor de plutire în stare 
de echilibru ai navei în apă calmă şi la aşezarea 
cvasistatică pe val pentru diverse cazuri de 
încărcare apărute în exploatare, precum şi a 
eforturilor secționale şi a linie elastice a 
corpului acesteia în asemenea condiții. 
Elaborat pe baza metodei clasice de calcul din 
“Teoria navei”, adaptată și dezvoltată de către 
autor într-un mod specific în vederea 
automatizării calculelor, programul introduce 
o serie de elemente inovative. Metoda 
adoptată și programul de calcul s-au validat 
prin calcule directe manuale pe o barja 
paralelipipedică. Acest instrument s-a dovedit 
deosebit de eficiente în activitatea de 
cercetare desfășurată în vederea stabilirii 
propunerilor de îmbunătățirea a siguranței de 
construcție a navei din punct de vedere al 
rezistenței longitudinale; 

 

 

CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI DE CONSTRUCȚIE A NAVELOR ÎN CONTEXTUL 
REGLEMENTĂRILOR INTERNAȚIONALE ŞI NAȚIONALE (REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT) – PRIMA PARTE 

De - Dumitru LUPAŞCU 

 

(REZUMAT TEZĂ DE DOCTORAT)De nume autor (Trebuchet MS -11) 
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 Program de calcul linear al parametrilor de 
oscilație ai navei și al eforturilor secționale 
suplimentare din corpul acesteia induse de 
valuri din prova (RLD-V1), elaborat pe baza 
metodei clasice din „Teoria navei”, utilizând 
„Teoria fășiilor ordinară” (TFO) și „Teoria 
fășiilor modificată” (TFM), dezvoltată de autor 
într-un mod specific în vederea automatizării 
calculelor, introducând o serie de considerente 
noi. Metoda adoptată și programul de calcul 
au fost validate pe baza încercările pe o serie 
de trei modele: 

1. modelul Wigley III de la Laboratorul de 
Hidrodinamica Navei al Universității de 
Tehnologie din Delft (fig. 4); 

2. modelul Seatech-D din cadrul proiectului 
LAINE desfășurat de VTT (Finlanda) (fig. 
5);  

3. modelul de 6 m lungime de la bazinul de 
încercări Mejiro din Tokyo (fig. 6). 

 
În fig. 7, se prezintă grafic rezultatele 
măsurătorilor și a calculelor cu programul RLD-
V1 pentru modelul Wigley III, constatându-se că 
diferențele sunt în general sub 30%, considerate 
de literatura de specialitate ca fiind acceptabile, 
și doar în cazuri izolate, cum sunt zonele de 
rezonanță, această limită este depășită. Aceste 
diferențe se justifică prin complexitatea 
hidrodinamicii navei pe valuri, în care alături de 
navă, participă și mase de apă adițională greu de 
estimat cu precizie, iar fenomenele de 
amortizare sunt la fel de greu de determinat. 

 

 

Fig. 4– Modelul Wigley III în timpul probelor 

 

 

Fig. 5– Modelul Seatech-D în timpul probelor 

 

Fig. 6– Configurația modelului de încercări 
Mejiro din Tokyo 

 

 

Fig. 7– Răspunsul dinamic pentru oscilațiile de 
tangaj în funcție de numărul Froude pentru 
modelul Wigley III 

Programul RLD-V1 a constituit un etalon pentru 
celelalte metode și programe realizate având în 
vedere numărul mare de validări la care a fost 
supus și s-a dovedit eficient în activitatea de 
cercetare desfășurată în cadrul tezei.  
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Cel mai frumos elogiu 

 
„Ingineria reprezintă o mare profesie. Există in 
ea satisfacția de a urmări o plăsmuire a 
imaginației care prinde viață, cu ajutorul științei, 
într-un plan pe hârtie. Apoi, se va trece la 
realizarea in piatră, metal sau energie. Acesta 
poate fi privilegiul unic al inginerului. 
 
Marea responsabilitate a Inginerului, in 
comparație cu celelalte profesii, este aceea că 
lucrările sale sunt vizibile la tot pasul.  
 
El nu poate îngropa greșelile în mormânt, 
precum doctorii.  
 
El nu poate argumenta, doar din vorbe, precum 
judecătorii și avocații.  
 
El nu poate, la fel ca arhitecții, să-și acopere 
eșecurile cu pomi sau viță de vie.  
 
El nu poate, la fel ca politicienii, să pună toate 
neajunsurile sale pe seama adversarilor, sperând 
că oamenii vor uita.  
 
Un inginer, pur și simplu, nu poate nega ceea ce 
a făcut, in cazul în care lucrările sale nu 
funcționează, el este responsabil.  
 
Aceasta este fantasma care ii bântuie nopțile și 
zilele. 
 
El este cel care, la sfârșitul zilei, se reîntoarce la 
locul de muncă să calculeze din nou. 
 
El se trezește noaptea într-o sudoare rece și 
pune pe hârtie ceva, care arată ca o „prostie" 
dimineața. Toată ziua el tremură la gândul că ar 
putea să apară ceva imprevizibil, care să-i 
zdruncine opera la care lucrează.  
 
Pe de altă parte, spre deosebire de medicul său, 
el nu-și duce viața printre cei suferinzi și slabi.  
 
Spre deosebire de soldat, distrugerea nu este 
scopul lui. 
  
Spre deosebire de avocat, certurile nu reprezintă 
pâinea lui de zi cu zi. 
 
El, Inginerul, are sarcina de a îmbrăca oasele 
goale ale științei cu viață, confort șl speranță. 
Nicio îndoială însă, anii trec, iar oamenii,  
privind o construcție, uită care Inginer a făcut-o, 
chiar dacă au știut vreodată!...  

 
De foarte multe ori, doar vreun politician sau 
vreun finanțator își pune numele pe construcția 
sa. 
 
Cu satisfacții pe care puține profesii le pot 
cunoaște, inginerul se uita înapoi cu bucurie la 
fluxul nesfârșit de bunătate și binefacere care 
decurge din succesele sale. Iar respectul și 
recunoașterea colegilor săi profesioniști 
reprezintă tot ceea ce își dorește..." 
 
Herbert Clark Hoover 
(Președintele S.U.A., 1929 - 1933) 

 
 
Herbert Hoover, pe numele său complet 
Herbert Clark Hoover, (n. 10 august 1874 - d. 20 
octombrie 1964), cel de-al treizeci și unulea 
președinte al Statelor Unite ale Americii (1929 - 

1933) a fost inginer minier , umanitarist  și 

administrator  plin de succes. Hoover este unul 
dintre cei care a fost un exemplu al "Mișcării 

pentru eficiență", parte a "Erei progresului" , 
argumentând că soluțiile inginerești eficiente 
vor fi soluțiile tuturor problemelor economice și 
sociale. Poziția și perspectiva sa au fost 
zdruncinate de marea criză economică, care a 
început în timpul președinției sale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPRE INGINERIE ȘI INGINERI 

Aprecieri și elogii culese de pe internet de Dorin Oprea 

           
COLȚUL EPIGRAMISTULUI 

Starea na(ra)țiunii 
 
În țara unde totul merge prost, 
Inteligența poate-avea un cost, 
Și asta se rezumă-ntr-un verdict: 
Să fii rațional e un delict! 
 

                              Ing. Dan Norea 

                   ANIVERSĂRI 

Pentru toți colegii  care sărbătoresc 
ZIUA de naștere în luna  
SEPTEMBRIE  

Bozianu Francisc 
Chitac Vergil 
Hnatiuc Bogdan 
Marcu Marius 
Marini Massimiliano 
Petrisoaia Silica 
Samoilescu Gheorghe 
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