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EDITORIAL
De - Nicolae Fildan
La acest sfărșit de an am comasat ultimile două
numere ale JID. Faptul că în luna decembrie nu
De Comitetul
avem
activități deEditorial
interes public este unul din
principalele motive .
Începem
acest număr cu un articol interesant și
d
palpitant intitulat “Piraterie în zilele noastre”
realizat de domniii Valentin GRIGORAŞ,

Gheorghe SAMOILESCU.
Continuăm cu câteva scurte referiri la
principalele
evenimente în care s-au
implicat, ca organizatori sau ca participanți,
de Nicolae Fildan
membrii
AGIR CONSTANTA În luna
noiembrie au avut loc trei astfel de evenimente
importante la care nu voi veni cu detalii deoarece
ele sunt prezentate pe site la rubricile
Evenimente și Știri, și anume:
1) Conferința: Carieră în industria energetică
2018, 9-10 noiembrie 2018 la Universitatea
OVIDIUS din Constanța.
2) Evenimentul Omagial intitulat „100 de ani
de la înființarea Asociației Generale a
Inginerilor din România, organizat la Iași”,
15-17.11.2018 .
3) Workshop-ul național “CERCETARE ȘI
EXPERTIZĂ
INGINEREASCĂ
LA
CONSTANȚA” – Ediția a șasea, cu tema:
“Creativitate, inovare și unire” care a avut
loc pe data de 23 noiembrie 2018 la
ANMB.

DIN CUPRINS:

Domnul Dorin Oprea, vicepresedinte AGIR CTA,
ne împărtășeste câteva impresii de la Conferința
națională „România la centenar – 1918 – 2018
(etape majore spre România Mare: 1859,
1878, 1918)” în articolul ” Cum omagiem
centenarul României ”.
Tot domnul Dorin Oprea ne propune articolul
“Omagiu primei femei inginer din lume - Elisa
Leonida Zamfirescu”. Un exemplu reprezentativ
care merita să fie evidențiat cu ocazia
sărbătoririi CENTENARULUI AGIR.
Unul dintre cei mai activi membri ai AGIR
Constanța este domnul Nicolae Orac, la 84 de
ani! În luna noiembrie a susținut lucrarea
„Pagini de istorie dobrogeană, Șantierul Naval
Constanta la 125 de ani” la Workshop-ul
național
“CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ
INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” – 23.11.2018.
În acest număr al JID ne prezintă două excursii,
realizate în vara și toamna acestui an, într-un
articol intitulat „Jurnal de călătorie (1)”.
Încheiem anul centernarului cu realizări care
sunt mult sub așteptările românilor. Să ne urăm
ca noul an să vină cu schimbările de care avem
nevoie.
VĂ MULȚUMIM mult pentru aprecierile și
felicitările transmise pentru NR 10/2018 JID.
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Piraterie în zilele noastre
De - Valentin GRIGORAŞ, Gheorghe SAMOILESCU

Pe data de 13 Martie 2017 toată comunitatea
maritimă a fost zdruncinată de vestea primului
act de piraterie din 2012 în zona golfului
Aden.
După aproximativ cincizeci şi două de lunii în
care s-au semnalat doar incidente minore. Zona
golfului Aden intră iarăşi în atenţia companiilor
de transport şi asigurări navale.
Descrierea evenimentelor.
Pe data de 20 Ianuarie, ora 05.30 p.m, MT Aris
13 cu petrol și gaze lichefiate pleacă din portul
Colombo cu destinația Mogadishu via Djibouti,
având un echipaj format din opt membri de
cetățenie Sri Lanca. Pe data de 21 februarie nava
a completat o încărcătură din portul Bossaso
(Puntland).Pe data de 8 Martie nava se găsea
acostată la doc în portul Djibouti. Pe data de 13
Martie comandantul a raportat abordajul de către
două nave rapide (skiffs). Pe una din
ambarcațiuni comandantul a distins clar prezența
armamentului la bord. În aceeași seară s-a pierdut
contactul cu nava. Pe data de 14 martie nava a fost
redirecționată de pirați în vecinătatea portul
farului Alula. Pe data de 15 martie pirații au
formulat pretențiile de răscumpărare. Pe durata
conversațiilor telefonice pirații s-au prezentat ca
pescari nemulțumiți de situația din zonă
nicidecum precum pirați. În aceeași seară a
existat o colaborare între ministerul de externe al
Sri Lanca, cel al transporturilor maritime
somaleze și forțele EUNAVFOR care au stabilit
planul de acțiune.Pe 16 Martie s-au semnalat
schimburi de foc între pirați și Forțele Marinei
Militare din Puntland în zona Habo din regiunea
Bari NE Somalia. Nava și 16 ostateci au fost
eliberați.După eliberarea tancului și a echipajului
- căpitanul a afirmat intr-o notă ulterioară - că
ulterior s-a ținut o ședința specială între părțile
cointeresate incluzând compania de Shipping. Pe
18 martie, conform afirmațiilor făcute de
purtătorul de cuvânt al EUNAVFOR Jaqueline
Sheriff, provizii de alimente și apă au fost
acordate de către nava FS Courbert.
Pe 12 aprilie echipajul a fost repatriat în Sri
Lanka. Nava luase decizia să scurteze drumul,
abătându-se de la coridorul de trafic, trecând prin
strâmtoarea creată de insula Socotra și Cornul
Africii. În momentul traversării zonei în
apropierea coastei somaleze înălțimea bordului
liber era doar de trei metri iar viteza a fost redusă
la 5 Noduri, din cauza adâncimii mici a pasajului
- fapt care a uşurat accesul din mers a piraților

care s-au folosit de o scară. Pe tipul pasajului prin
apele costale somaleze nava nu a luat măsuri de
protecție a securității navei. Odată urcați la bord
pirații au deconectat toate sistemele de
comunicații și poziționare incluzând și sistemul
AIS, care transmite cu regularitate identitatea,
poziția și cursul navei.
Când CSO Alliance (comunitatea maritimă care
combate crima pe mare la nivel global) au încetat
să recepționeze semnale de la sistemele navei au
recurs la serviciile satelitului Pleiades care oferă
fotografii de rezoluție înaltă în scopul depistării
tancului . Situația a fost luată foarte serios datorită
faptului că au existat focuri de armă pe un tanc
petrolier iar pirații au lansat amenințarea că
echipajul va fi executat în scurt timp în caz de
refuz a răscumpării - conform ministrului Abdul
Nazir din Puntland. După escaladare pirații au
condus nava în preajma farului Caluuta din zona
semiautonomă a statul Somalez Puntland. Erau
înarmați cu AK47, T56, puști de asalt, grenade cu
rachete mici și pistoale de 9 mm.
Ulterior unul dintre membrii echipajului, Sunil
Bulathsinhala, a descris cu detalii amănunțite cum
a trăit experiența de piraterie pe tancul petrolier
Aris 13:“Un grup de șase pirați pretinzând că sunt
pescari au urcat primii pe puntea buncărului
petrolier care se deplasa încet de la Djibuti la
Mogadishu. Mai târziu, treizeci de pirați înarmați,
s-au cățărat la bord. Pe toată durata sechestrului
lucrau în ture de 12 ore dezmembrând petrolierul
de echipamente și furând produse alimentare. Au
luat telefoanele, laptopurile, totul. Aveam doar
două cămăși și șorțuri. Au mai luat două bărci cu
motor, vestele de salvare și radiourile. S-au folosit
pungi mari de gunoi pentru a lua apa, orezul,
conservele cu supă, Pepsi precum și cutiile cu
spaghete ".
Din cercetările făcute ulterior s-a constatat că
încărcătura navei Aris 3 aparținea sub clanului
Majerteen / Siwaaqroon care era sub sfera de
protecție a piratul Jacfar Saciid Cabdulaahi.
În instanță avocații piraților au susținut precum
clienții lor sunt “combatanți ai pescuitului ilicit și
ecologiști” încercând să creeze o imagine de
revoluționari.

Foto 1: Traseul de 30 zile al navei Aris
https://fairplay.ihs.com/sites/fairplay.ihs.com/file
s/field_feature_image/Aris%2013%20track.jpg
Concluzii.
În ultima perioadă, datorită incidentelor puține,
s-a constatat o relaxare a măsurilor de securitate
luate de navele. Este o nevoie acută în a se
continua eforturile împotriva pirateriei și a altor
forme de criminalitate maritimă din regiune
precum traficul de persoane, traficul de droguri și
pescuitul ilegal.Acest incident, după câte se pare,
nu a marcat o revigorare semnificativă a pirateriei
în zonă.

Actual and Attempted
Attacks
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Universitare, unanim recunoscută drept prima
femeie inginer din lume.

Somalia Piracy 2009 - 2017
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între Pactul Molotov – Ribentrop și raptul sovietic
din iunie 1940”.
Credit: 2013- 2017 Annual IMB Piracy Reports
Datorită colaborării internaționale multilaterale
(civile și militare) și a aplicării instrucțiunilor
codului BMP, începând din 2012, pirateria în
zonă a cunoscut o diminuare importantă. De
menționat faptul că în 2011 au fost înregistrate
236 de atacuri ale piraților de coastă somalezi iar,
conform estimărilor făcute de Oceans Beyound
Piracy, costul global al pirateriei era estimat la
suma de 7 bilioane de dolari din care 5,5 bilioane
în zona Somaliei.

După terminarea liceului - Școala Centrală de
Fete din București, s-a înscris la Școala de Poduri
și Șosele din București (Politehnica de astăzi),
dar a fost respinsă din cauza prejudecăților
vremii.
În anul 1909, pleacă la Berlin și se înscrie la
Academia Regală Tehnică din Berlin, devenind
prima femeie studentă a acestei universități

ȘTIRI

Cum omagiem centenarul
României
De – Dorin Oprea
În data de 31 oct. 2018, orele 18 – 21, la Curtea
Brâncovenească (Constanța, str. Vasile Lupu nr.
43-45) a avut loc Conferința națională „România
la centenar – 1918 – 2018 (etape majore spre
România Mare: 1859, 1878, 1918)”,
desfășurată sub patronajul ÎPS Prof. Univ. Dr.
Teodosie Petrescu, Arhiepiscopia Tomisului,
Facultatea de Teologie a Universității Ovidius și
Școala ‚Sfinții Martiri Brâncoveni din Constanța.
Au conferențiat:
-Prof. Univ, Dr. Radu Ștefan Vergatti,
Universitatea VALAHIA din Târgoviște cu tema
„Școala, profesorii și învățătorii în procesul de
unire al Dobrogei, al Basarabiei cu Regatul
României”;
-Dr. Ion Constantin, istoric și diplomat cu
temele, „Unirea Bucovinei cu Regatul României –
câteva repere istorice” și „Problema Bucovinei

Conferința, de o înaltă ținută științifică, a fost
animată de intervențiile participanților din
auditoriu care au dus la dezvoltarea temelor
prezentate interesul pentru centenar fiind
deosebit de mare.
Au participat și membrii AGIR ing. Dezideriu
Dudaș – președintele Consiliului Mondial Român
– Dobrogea și ing. Dorin Oprea –
vicepreședintele Sucursalei AGIR Constanța.

DESPRE INGINERIE ȘI INGINERI

Omagiu primei femei inginer din
lume - Elisa Leonida Zamfirescu
De – Dorin Oprea
Elisa Leonida Zamfirescu (n. 10 noiembrie
1887, Galați - d. 25 noiembrie 1973, București) a
fost o ingineră și inventatoare din România, șefă
a laboratoarelor Institutului Geologic al
României. A fost membră a Asociației Generale
a Inginerilor din România – AGIR și membră a
Asociației
Internaționale
a
Femeilor

Dar și acolo a fost acceptată cu greu, din cauza
acelorași prejudecăți. Rectorul s-a simțit obligat
să-i atragă ferm atenția că „nu cumva să dea
prilej de nemulțumire, ea fiind un caz aparte”. La
cererea ei de înscriere, decanul Hoffman s-a
lăsat convins cu greu, invocând ca argument
chemarea esențială a femeii, cei trei K - Kirche,
Kinder, Kuche (biserica, copiii, bucătăria). Același
decan, dar și alți profesori, în timpul studiilor și în
laboratoare, o ocoleau, ignorându-i prezența.
Cu răbdare, cu dârzenie și cu silință, a
transformat prejudecățile, ostilitatea și privirile
batjocoritoare în admirația generala și chiar a
decanului Hoffman, care, înmânându-i diploma,
a declarat, printre altele: „Die Fleissigste der
Fleissigsten” (cea mai silitoare dintre silitori).
În 1912 a absolvit Facultatea de Inginerie cu
specializarea chimie.
Mamă a două fiice, ea a predat fizică și chimie la
Școala de Fete Moș Pitar, ca și la Școala de
Electricieni și Mecanici din București iar, ulterior
a condus laboratoare la Institutul Geologic
Român
Inginera Elisa Leonida Zamfirescu
a
supravegheat numeroase studii economice,
analizând resursele naturale ale României,
precum cărbune, șisturi, gaze naturale, crom,
bauxită și cupru. A fost cunoscută pentru faptul
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că era atentă în mod special la educarea
personalului și petrecea multe ore mentorând
tineri chimiști.
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coborarea până la Cârțișoara). în ziua de 24
August am vizitat orasul Sibiu iar pe 25 August

mergând pe TRANSALPINA. Pe o soșea
splendidă , ne-am întors

Urcare pe Transfagarasan și coborare pe
Transalpina

Text poarta III

În timpul Primului Război Mondial, a lucrat
pentru „Crucea Roșie”, ca șef de spital în
Mărășești, pe frontul româno-german din 1917.
Strada pe care a locuit în București, redenumită,
în 1993, la 20 de ani de la moartea ei, „Elisa
Leonida Zamfirescu”, nu a fost singurul efort de
păstrare a memoriei; în 1997, a fost creat un
premiu care îi poartă numele. Premiul „Elisa
Leonida-Zamfirescu”
onorează
anual
contribuția femeilor în domeniile tehnologiei și
științei/
Elisa Leonida Zamfirescu a fost sora celebrului
inginer și inventator Dimitrie Leonida, „părintele
energeticii românești”, al cărui nume se află pe
hidrocentrala de la Bicaz.

Aprecieri și elogii culese de pe
internet de Dorin Oprea
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Elisa_Leoni
da_Zamfirescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Elisa_Leonida_Za
mfirescu
https://playtech.ro/2018/elisa-leonidazamfirescu-google-doodle/
https://www.dcnews.ro/elisa-leonidazamfirescu-omagiata-de-google-cinci-lucruripe-care-trebuie-sa-le-stim_622736.htm l
Popas la Bâlea Lac
La poarta III a cetății

JURNAL DE CATĂTORII

Jurnal de calatorie (1)
De – Nicolae Orac

În vara acestui an, anul sărbătoririi
Centenarului Marii Uniri pentru România, am
ținut neapărat să vizităm din nou orașul Alba
Iulia și cetatea Alba Carolina. Excursia am făcuto în perioada ( 22-27) August ,împreună cu sotia,
folosind automobilul personal. Mi-am schițat un
itinerariu curajos, mi-am pregătit mașina marca
“Matiz” și am plecat la Curtea de Arges. după o
noapte de odihna la Corbeni, în premieră am
urcat pe TRANSFAGARASAN. A fost o zi cu
soare, soseaua exceptională și peisajele de vis (
Piscul Negru, Bâlea Lac, Bâlea Cascadă și toată

Lângă
traseul
telecabinei
Bâlea Lac - Bâlea Cascadă

,

am vizitat orașul Alba Iulia și cetatea Alba
Carolina . Ajunși lângă cetate, cu un minicar am
parcurs întreg conturul exterior al cetătii după
care am vizitat interiorul și Biserica încoronării .
Pe ziua de 26 August am plecat la Rânca

La statuia Regelui Ferdinand
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New York , Newport, Boston, Montreal, Quebec,
Ottawa, Gananoque, cele 1000 de insule,
Toronto,
Cascada
Niagara,
Lancaster,
Philadelphia, Baltimore, Washington D.C, Paris,
Bucuresti. Ca la toate excursiile anterioare, am
studiat și făcut documentarea privind itinerariul
și pregătirea necesară, inclusiv reînprospătarea
cunostintelor de limba engleză și franceză.
Grupul întâlnit la Otopeni a fost de cca 30
persoane împreună cu ghida, D-na Oana Rotaru,
o bună cunoscătoare a traseelor americanocanadiene.
Biserica incoronarii
la Obârsia Lotrului și seara am dormit la
Voineasa. Pe data de 27 August am ajuns la
Constanța.
Ajunsi acasă fericiti că am făcut o excursie
reusită, că mașina ne-a dus pe cele mai dificile
dar și cele mai spectaculoase drumuri din
România, am început pregătirile pentru plecarea
în excursia programată pentru perioada (10-24)
Septembrie. Excursia organizată de Agentia
AgeTour cu denumirea “Canada & AmericaGrand Tour” a avut următorul traseu: Bucuresti,
Amsterdam,

Itinerariul, Canada & America-Grand Tour

Zborul la ducere
pe ruta, Bucuresti Amsterdam - New York a durat cca 12 ore.
Pentru cele 4 zile de excursie în New York , am
fost cazati la un hotel din N.Jersey, pe malul
drept al fluviului Hudson. Autocarul pus la
dispozitia grupului nostru ne-a condus pe întreg
traseul americano-canadian. Pentru vizitarea
obiectivelor turistice din New York, zilnic
treceam din N.Jersey în Manhattan ( și invers ),
prin tunelul LINCOLN, lung de 3 Km, pe sub
fluviul Hudson, durata deplasării fiind de cca o
ora .
Orașul New York,este cel mai mare oraș
american , o supermetropolă cu ”zgarie nori”, în
care locuesc irlandezi, italieni, greci, evrei,
chinezi, etc.,unde se vorbesc 130 de limbi și
dialecte. Aici trăiesc 9 milioane de locuitori și
împreună cu împrejurimile cca 22 milioane. Cu
cele 2 milioane de locuitori, Manhattan-ul este
foarte aglomerat și cu circulația foarte greoaie
deși există 7 poduri, tuneluri, metrou, 12
bulevarde Nord-Sud întretăiate de peste 100 de
străzi Est –Vest și Broadway, un bulevard lung de
peste 20 Km. În prima zi, 11 Septembrie 2018 ,
deplasarea cu autocarul a fost greoaie fiind
multe restricții de circulație și intersecțiile pline
de politiști, având ca explicație că eram într-o zi
(“ 11 Septembrie”), de tristă amintire pentru
americani și nu numai. De aceia autocarul ne-a
lăsat pe malul fluviului Hudson în apropiere de
Batery Park iar noi am făcut un tur pietonal
mergând pe Broadway până în zona “Grand
Zero”.
Pe traseu am vizitat Wall Street, Bursa, statuia
lui G. Washington din locul unde în 1789 a fost
ales presedinte al Statelor Unite ale Americii,
biserica Trinity Church și St.Paul, s Chapel.
Atasez câteva fotografii de importanță istorică

Masa și scaunul din ST.Paul,s Chapel. unde
G.Washington s-a rugat inainte de depunerea
jurământului la 30 Apr.1789

Locul unde G. Washington a vorbit G
Washington la depunerea juramantului și a
fost ales presedinte la data de 30 Apr. 1789

Placa de marmura de la balconul de unde
vorbit G Washington la data de 30 Apr. 1789
privind locul și data depunerii jurământului de
către G.Washington. Pe B-dul Broadway am
fotografiat câteva benzi de pe trotuar unde sunt
înscrise numele personalitătilor (Ch.De Gaule,
J.Nehru etc) care au vizitat N York-ul, printre
care și Regina Maria a României în anul 1926.

Cursa KLM Amsterdam-JFK,New York
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La Statuia Libertatii, simbolul SUA

Pe podul Brooklin

Constructorii Statuei Libertatii

Din Brooklin, se vede Manhattan.
Pe data de 12 Sept. am vizitat cartierul Brooklin
mergand pe jos pe toată lungimea podului de
1800 m. Brooklin, un cartier care a aderat la
orașul New York în anul 1898 este mai liniștit și
locuit de grupuri etnice de rusi, greci, italieni,
etc. Are zone cu case pentru bogați dar și
cartiere pentru muncitorii care lucrează în
multiple industrii.

Vizita la Metropolitan Museum of ART și
operele românului C. Brancusi

Muzeul imigrării de pe Insula Ellis.

Tehnologie de constructii

Faleza spre vărsarea în Atlantic a fluviului East
River este foarte Frumoasă și de acolo se vede
Manhattan, Statuia Libertății și Insula Ellis pe
care le-am vizitat în ziua următoare. Am vizitat
Muzeul Imigrării care ocupa o suprafață de
12.000 mp, pe insula Ellis. Prima statie de
imigrare s-a organizat în anul 1892 când din
Europa a venit un vapor cu 120 imigranti . Statuia
Libertătii și Insula Ellis este vizitată de 4,5 mil.
turisti/an.

Metropolitran Museum of Art ( “The MET “),
este unul dintre cele 5 mari muzee ale lumii
alături de Louvre , Ermitaj , British Museum și
Prado. Muzeul functionează din anul 1929 și în
anul 1979 a primit donația Rockefeller. Nelson
Rockefeller a fost președinte, trezorier și
administrator al muzeului iar la moartea sa a
donat 27 de picturi și sculpturi din propria sa
colectie. Astazi “The Met” adăposteste 2
milioane de opere de artă începând cu obiecte
din epoca de piatră, medievală, până la expozitii
contemporane, săli cu arta greăca, romană,
egipteană, asiatică, pictură și sculptură
europeană etc. Muzeul primeste peste 7
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milioane de vizitatori/an. Aflându-ne pe B-dul 5,
lângă Central Park, am vizitat partial acest parc
înfiintat în 1884 și care are 500.000 de arbori, o
lungime de 4 Km. și o latime de 800 m. Central
Parc are cea mai lungă pistă de joking din lume și
este vizitat de cca7 milioane de oameni/an.După
o plimbare pe Fifth Avenue, și B-dul America,
am vizitat Time Square. După masă am vizitat
Empire State Building și de la etajul 86, prin
ceață, am văzut panorama orasului New York.
Pe Fifth Avenue , lângă Central Park am văzut
și “Trump Tower”care are 58 de etaje .

a traseului turistic american și am pornit spre
Canada.

Colțul epigramistului

(Va urma)

Primul secol dintr-un lung șir
Când regii noștri Ferdinand, Maria
Au readus la matcă ardelenii
Și-au rotunjit pe hartă România,
În plan aveau nu veacuri, ci milenii.

Pentru toți colegii care sărbătoresc
ZIUA de naștere în lunile Noiebrie și
Decembrie 2018

Dogarescu
Efrem
Ghiocel

Panorama N.York, vazută de la etajul 86
Empire State Building
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Nutu
Vasii
Acomi
Bozianu
Buiculescu
Deliu
Popa
Stanciu
Surdu

George
Valentina
Andreea
Nicoleta
Catalin-Silviu
Ion
Ovidiu
Veronica
Adrian
Florentiu
Ionel
Adrian
George

APRECIERI SI FELICITĂRI PENTRU
NUMĂRUL 10/2018
Sincere felicitări !
Florin Tănăsescu - Secretar general al
Academiei de Științe Tehnice din România
Felicitări! Un număr nu doar foarte
interesant, ci și foarte solid din punctul
de vedere al problematicii abordate.
Felicitări și pentru editorialul de
substanță!
Alexandra Rizea - Jurnalist pe teme de
politică și business
Un numar excelent!
Esti un Redactor... profesionist!
Gheorghe Manolea - Președinte AGIR
DOLJ

Trump Tower, 58 etaje
Central Park

Este un număr 10 de nota 10. Felicitări
echipei și în mod deosebit
dumneavoastră !
Vă doresc succes.
Eugen Tiron - Membru în Comitetul
Tehnico – Științific AGIR CTA

Fifth Av.,lângă

COMITETUL EDITORIAL

Macheta “Grand Zero” foto de la Muzeul “ 11
Septembrie “
Odată cu vederea unor turnuri caracteristice
orasului New York , ne-am încheiat prima parte
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