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DEVII CEEA CE GÂNDEŞTI! CE SIMŢI ATRAGI! CE ÎŢI IMAGINEZI CREEZI! – BUDDHA 
 

 

          CUPRINS 

Ca la fiecare început de an sperăm că anul  

care urmează va fi unul mai bun decât anii 

anteriori. Așa că pornim la treabă optimiști. 

Vă invităm, să ne implicăm cu toții în 

organizarea de activități de interes comun, 

atât pe partea pur profesională cât și pe partea 

civică, AGIR fiind o organizație de utilitate 

publică.  

Anul trecut am inițiat proiectul 

“Promovarea și aplicarea extinsă a 

creativității și inovării, în conformitate cu 

cerințele și standardele impuse de era 

digitală, la nivelul județului Constanța”. 

Startarea a fost deosebită, după care totul a 

intrat în așteptare. Vă propun să-l restartăm 

în acest an. Așteptăm propuneri.  

La fel s-a întâplat și cu publicația JID. La 

sfârșit de an, din lipsă de articole, am comasat 

două numere. Și la acest început an am 

costatat că nu putem asigura o apariție lunară, 

așa că trecem la o numerotare continuă!? 

Începând cu acest număr vă popunem o nouă 

rubrică “Profil ingineresc’’ prin care dorim 

să promovăm membrii AGIR CTA care au  

realizări deosebite. Invităm pe toți  cei  care 

cordonează sau lucrează la proiecte 

importane să publice articole despre modul în 

care au ajuns la performanță și ce-și propun 

ca să poată să reziste și să se dezvolte în acest 

mediu concurențial. 

Constanța este mult în urmă și în domeniul 

ingineriei față de celelalte orașe mari din țară. 

Nu avem un parc tehnogic reprezentativ. Nu 

avem firme mari pe partea de IT. Nu avem 

abordări semnificative și permanente în 

domeniul roboților și nici al inteligeței 

artificiale etc. Mi-aș dori să fiu contrazis, cât 

mai curând, cu realizări concrete.  

Pentru a fi mai convingător, repet ceea ce am 

mai prezentat și cu ale ocazii. Conform opiniei 

exprimate de Durban University of 

Technology, poziția ingineriei în societate este 

în schimbare. “Societatea a devenit centrul 

ingineriei iar, în scurt timp, ingineria și 

tehnologia vor deveni centrul societății”. 

Această opinie a fost întărită de Venkatesh 

Narayanamurti de la  Harvard care a afirmat: : 

"ingineria se dezvoltă, în zilele noastre, ca o 

disciplină centrală şi este o punte de legătură 

între aproape toate disciplinele. Astfel, 

ingineria devine, în final, o artă liberală". 

Suntem pregătiți pentru a putea satisface 

această cerință, atât la nivel individual cât și la 

nivelul întregii comunități? Ce facem ca să 

putem spera la un răspuns afirmativ? Cred că 

va trebui să descoperim soluția împreună. 

În acest număr am reprodus două articole 

publicate de noi, membrii AGIR CȚA, în 

UNIVERS INGINERESC. Un prim artocol, a 

fost scris de domnul profesor Ion Băraru și 

publicat în UNIVERS INGINERESC (Nr. 

2/2019), și se referă la ultimele premii obținute 

cu elevii pe care-i coordonează și la stadiului 

proiectului pentru înfiintarea unui CENTRU 

REGIONAL STEAM (Science Technology 

Engineering Math), încă nefinalizat și la care se 

lucrează în continuare. Al doilea articol este 

unul scris de mine și publicat în UNIVERS 

INGINERESC (Nr.3/2018), un articol care 

vine cu propuneri privind realizarea unui bun 

PROIECT DE ȚARĂ.  

Dl Nicolae Orac a publicat un articol în 

memoria Dr. Ing. Gelu Kahu. Să-i mulțumim 
și să-l felicităm dearece pe data de 24. 01. 

2019, Dl Nicolae Orac a împlinit 85 de ani. 

LA MULȚI ANI!  cu sănătate și fericire, 

alături de cei dragi. O să revenim cu o scurtă 

prezentare a activității dânsului în numărul 

viitor. 
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         Colțul epigramistului 
 

În Palatul Victoria 
 
În analize nu sunt virtuoz 
Dar cât ai sta palatul să-l cutreieri, 
Miniștrii noștri parcă vin din Oz: 
Ori nu au inimi, ori n-au pic de creieri. 

 

 

EDITORIAL 

De - Nicolae Fildan 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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Dacă ar fi să conturăm un bilanţ al anului 2018 şi 
să anticipăm rezultatele din viitorul apropiat, 
atunci se impune să punem pe prim plan ceea ce 
s-a întâmplat la tradiţionalul Târg Național de 
Carte Gaudeamus de la Pavilionul Expozițional 
ROMEXO. La acest eveniment, în cadrul 
manifestărilor conexe, s-a desfășurat și Salonul 
Național de Inventică și Creație Științifică 
pentru tineret, în organizarea Ministerului 
Tineretului și Sportului. 
 
 Prin tradiție, elevii Colegiului Național Mircea 
cel Bătrân (CNMB) din Constanța au participat 
la acest eveniment. Principalele premii au 
constat, de fapt, în chiar calificarea proiectelor 
elevilor la acest eveniment foarte selectiv (elevii 
sunt membri ai Centrului de Cercetări al Elevilor 
din școala noastră). La secţiunea Tehnologii ale 
Viitorului au participat două grupe, cu proiectele 
„ALASKOL" și „The KAIROS Project". Practic, 
sunt proiecte de design știinţific al unor entităţi 
structurale ale viitorului, cum ar fi, de exemplu, 
așezări umane spaţiale, circumterestre sau în alte 
locuri din Sistemul Solar. Este vorba despre un fel 
de Staţii Spaţiale Interplanetare de astăzi, dar 
care, în loc să fie populate din când în când de 1 
până la 7 cosmonauţi, vor fi locuite pentru mult 
timp de foarte mulţi oameni, cu scopul declarat 
de a popula Sistemul Solar.  
 
În ţara noastră, aceste proiecte sunt privite mai 
degrabă ca niște bizarerii inginerești, dar în 
statele cu tehnologii avansate sunt teme 
cotidiene. Rezultatele elevilor din centrul nostru 
au fost apreciate la concursurile de profil din 
străinătate (NASA Ames Research Center, 
Kennedy Space Center), unde au cucerit 
numeroase premii de-a lungul vremii.  
 
Noi, ca naţiune, avem tot dreptul să ne mândrim 
cu asemenea ingineri-pionieri ai domeniului 
aerospaţial, precum Vlaicu, Vuia, Carafoli, 
Coandă (știaţi că primul model de așezare umană 
extraterestră a fost propus de H. Coandă în anii 
1930, deci cu mult înainte de 1974, când este 
considerată declanșarea fenomenului la 
Universitatea Stanford din California?). Aceste 
personalităţi au fost considerate de 
contemporanii lor drept genii inginerești. 
Păstrând proporţiile, aceşti elevi sunt văzuţi 
drept continuatori ai tradiţiilor evocate. 
Participanţi  direcţi la Salon și susţinători ai 
proiectului KAIROS în faţa unui public deosebit 
de interesat și reprezentând toate categoriile de 
vârstă, elevii Bianca Baias și Ștefan Solomon, 

din clasa a 10-a, au obţinut o binemeritată 
menţiune la categoria la care au participat. 
Același proiect a obţinut la NASA Ames Space 
Settlement Design Contest din SUA premiul al 2-
lea. Comparaţi!  
 
Surpriza Salonului, pentru majoritatea 
participanţilor, a fost, însă, o creaţie tehnică 
realizată de trei fete din clasa a 11-a, intitulată 
„Lacăt optic". S-a avut şi se are în vedere calitatea 
inovaţiei, și nu doar faptul că au obţinut premiul I 
la categoria Știinţe Aplicate. Am remarcat 
uimirea specialiștilor și a inventatorilor, printre 
care a fost și Ionuț Budișteanu, un celebru tânăr 
inventator de talie mondială, care a remarcat cu 
o sinceritate specifică doar inginerilor creativi: 
„...cum de nu mi-a venit mie această idee!!!"... 
 
Două dintre fete, Andrada Albu și Ioana Pîrvu, 
care mai participaseră la concursuri de robotică, 
mi-au spus că ar vrea să participe la Salon (este a 
doua oară), cu o creaţie care să aibă un succes 
important. S-a asociat și Teodora Pariza, care 
vrea să urmeze o carieră tehnică în ingineria 
informatică - automatizări, ca și colegele ei de 
clasă. Din vorbă în vorbă (a se citi brainstorming), 
ne-am antrenat: să întrebăm un copil al zilelor 
noastre, care are într-un buzunar cheile de la casă 
și în celălalt telefonul „smart". Dacă îi spunem: 
„Trebuie să renunţi neapărat le unul dintre cele 
două!", care credem că ar fi răspunsul lor? 
Evident că ar renunţa la chei! Atunci, a apărut 
întrebarea: Cu ce înlocuim cheile? Și, astfel, a fost 
elaborată o soluţie despre care suntem convinși 
că va fi un „device" comun pentru mut timp de 
acum încolo... Fetele au programat  un telefon 
mobil să emită semnale optice cu lanterna 
telefonului. Pe ușa casei au propus instalarea 
unui receptor optic (asistat de un sistem 

automatic performant), disimulat într-un mod 
original. 
 
Când locatarul vrea să deschidă ușa, pornește 
telefonul, îndreaptă lumina spre ușă și, dacă 
respectivul cod informaţional transmis de telefon 
corespunde cu ceea ce este programat 
receptorul, se declanșează un releu care 
acţionează broasca ușii. Simplu, nu?! De aici și 
premiul I! Oricine ar vedea de mâine o astfel de 
aplicaţie utilizată în mod curent de toată lumea! 
 

 
 

Colegiul National „Mircea cel Batran“ din Constanta. Tinerele speranțe devin certitudini 

De – Ion Băraru 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

 

 d  

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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Scriu acest articol cu satisfacţie profesională, dar 
și cu o oarecare dezamăgire, care se poate să 
evolueze spre îngrijorare. Centrul de Cercetări al 
Elevilor pe care l-am înfiinţat de peste 10 ani și pe 
care l-am „coordonat" în tot acest timp a avut 
rezultate importante, cu impact mediatic 
(concursuri locale, naţionale și internaţionale 
cum nu au mai fost pe la noi). Este de remarcat că 
directorul liceului, Nicoară Vasile, este un 
vizionar in domeniul educaţional și mi-a acordat 
tot sprijinul în consolidarea Centrului.  
 
Să fiu clar: nu am documente de „organizare" a 
Centrului, ci numai anunţuri că începe 
activitatea, la debutul anului școlar, și apoi către 
presă cu privire la rezultate. Nu există personal 
angajat. Totul a fost realizat prin liberă angajare. 
Nu se remunerează nimic. Nici nu am considerat 
necesar. Poate acest aspect explică de ce, deși 
am solicitat permanent, oamenii nu vin să lucreze 
pe aici. 
 
De unde îngrijorarea? Împreună cu dl inginer 
Nicolae Fildan, președintele Sucursalei AGIR 
Constanţa, și cu dl director, am gândit să 
constituim un CENTRU REGIONAL STEAM, cu 
acte în regulă, cu structură organizatorică, cu 
buget, cu angajaţi remuneraţi... Iniţial, am primit 
sprijinul moral al autorităţilor locale, și sunt 
convins că acesta este solid. Problema este că nu 
am găsit forma legală pentru constituirea 
centrului, deși avem premise favorabile (de 
exemplu, fundaţia liceului oferă sediu, dl primar 
este total favorabil ideii etc.). Dar și mai neclară 
este perspectiva personalului care ar putea activa 
în centru, precum și modalitatea de a atrage elevi 
în domeniul STEAM (Science Technology 
Engineering Arts Mathematics), deoarece am 
observat că sunt din ce în ce mai puţini interesaţi. 
În ţările dezvoltate, STEAM este un nou model 
educaţional care se integrează în școli conform 
unei strategii naţionale. Dacă realizăm doar o 
asociaţie bazată numai pe voluntariat, aceasta nu 
va putea rezolva toate aceste cerinţe. 
 
Întreb cititorii acestui material, credeţi că putem 
face ceva? Știţi, timpul lucrează....... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizarea și punerea în aplicare a unui PROIECT  
DE TARĂ (referit în continuare PROIECT) trebuie 
să se bazeze pe  o viziune,  pe o strategie și pe un 
program. Este necesar ca ele să fie corente și 
consistente. Lucruri știute de toată lumea.  
Pentru identificarea celor mai bune soluţii, în 
continuare, vin cu câteva propuneri bazăndu-mă 
pe căteva idei și concluzii preluate din lucrările și 
articolele publicate aterior de mine în 
BULETINUL AGIR, UNIVERS INGINERESC și în 
JURNALUL INGINERESC DOBROGEAN (marea 
lor majoritae sunt postate și pe blog-ul 
https://agir-constanta.ro/ , la rubrica 
DEZBATERI). 

Încep cu  a prezenta un mic scenariu. 
Presupunem că în urma unei analize profunde, 
realizată de specialiști, a rezultat o viziune pentru 
viitor și că titlul proiectului este: integrarea 
României în rândul țărilor dezvoltate în 
următorii 30 de ani. Apoi, s-a stabilit că scopul 
urmărit este: obținerea unei stări de bine și de 
fericire, la nivelul cetăţeanilor și al ţării, similară 
cu cea din ţările dezvoltate. Și că atingerea 
acestui scop se va face prin  realizarea  unei 
tranziții de succes la societatea cunoașterii (pe 
termen scurt) și  prin startarea tranziției la 
societatea înțelepciunii (pe termen lung) etc.  

Realizarea tranziţiei de la societatea cunoașterii 
la cea a înţelepciunii va fi forţată de dezvoltarea 
explozivă a tehnologiilor disruptive, dezvoltare 
care nu poate fi oprită de nimeni și de nimic. 
Această afirmaţie se bazează pe fapul că și 
tanziţiile anterioare (de la societatea agricolă la 
cea industrială apoi la cea informationala și acum 
la cea a cunoașterii) au fost declanșate tot 
datorită dezvoltării explozive a tehnologiilor 
disruptive specifice acelor vremuri.  

Aș mai adăuga faptul că societatea cunoașterii 
generează progres economic și bunăstare socială 
și că funcţionarea societătii înţelepciuni se va 
baza pe moralitate și spiritualitate și că va 
asigura, prin modul ei de organizare și de 
funcţionare, obţinerea stării de fericire atât la 
nivel de cetăţean cât și la nivel de societate.  

 

Se pune întrebarea: cum se poate realiza un 
astfel de PROIECT. 

În continuare, o să grupez propunerile de 
răspuns identificate de mine pe trei direcţii: 

1) Analizarea atentă a  greșelilor anterioare și 

selectarea celor mai bune practici. Voi porni 

de la câteva exemple. Primul se referă la 

Proiectul ”Economia Bazată pe 

Cunoaștere”, lansat în perioada de pre-

aderare (2003). Pentru realizarea lui s-a 

apelat la un împrumut în valoare de 60 mil. 

USD de la Banca Mondială și la o finanţare din 

partea Guvernului României de 9,4 mil. USD. 

În 2016 exista un site dedicat proiectului 

(www.ecomunitate.ro) care era neactualizat 

din 2013 iar acum în 2019 acel site a dispărut 

complet etc.  

 
Sunt și alte proiecte care au rămas 

nefinalizate sau care așteaptă să fie 
implementate. Câteva exemple: Strategia 
realizată de Comisia de la SNAGOV (martie-
iunie 1995), „Strategia Națională a 
României 2013 – 2020 – 2030” ( proiect 
realizat de Guvern), "Romania 
educată"(proiect coordonat de Președenţie), 
„Strategia de dezvoltare a României 
în următorii  20 de ani" (propusă de 
Academia Română în anul 2015)  etc.  

Fără a intra în detalii, o să enumăr, în 
continuare, câteva cauze care au condus la 
nepunerea în practică sau la eșecul  
implementării și finalizării lor: o abordare 
greșită (soluţii care nu ţin cont de contextul 
actual sau sunt incoerente sau inconsistente 
etc), urmărirea unor interese de grup sau alte 
interese care n-au nici o legătură cu interesul 
naţional etc. În ultimii 30 de ani, s-au făcut 
foarte multe schimbări de guverne iar la 
fiecare schimbare, noul guvern a reluat totul 
de la început, făcând, practic, imposibilă 

Despre realizarea unui bun PROIECT DE ŢARĂ. Un punct de 
vedere 

De - Nicolae Fildan 

 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 
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finalizarea proiectelor mari chiar dacă unele 
conţineau și soluţii valabile. Consecinţele 
sunt grave: risipirea banilor alocaţi și blocarea 
dezvoltării ţării. Deoarece cei care 
răspundeau de realizarea și punerea lor în 
practică nu au fost trași la răspundere există 
un mare risc ca aceste abordări greșite să se 
repete, conform sintagmei: merge și așa, des 
folosită la noi. 

Cred că s-au adus suficiente argumente 
pentru ca acest mod de abordare, practicat 
până acum, să fie înlocuit cu unul nou bazat 
pe utilizarea celor mai bune practici și 
tendiţe. 

 
În concluzie, această analiză ar trebui să 

poată oferi un răspuns clar la cel puţin două 
întrebări importante: Unde s-a greșit?, Ce și 
cum facem ca să evităm repetarea 
greșelilor anterioare? Pașii propuși a fi 
urmaţi sunt prezentaţi, pe scurt,  în 
următoarele două puncte.  

2) Crearea unei  infrastructurii reglementate 

(apolitică) care să asigure realizarea, punerea 

în funcţiune și apoi îmbunătăţirea continuă a 

proiectului. În ţările dezvoltate aceste 

infrastructuri s-au creat în timp și au fost 

îmbunătăţite continuu.  

Prezentăm, în continuare, pe scurt, un 
exemplu care se referă la modul în care se 
poate crearea o astfel de infrastructură. 
Printr-o lege specială, în 1950 în USA, s-a 
creat o fundaţie apolitică,  National Science 
Fondation, care este coordonată de o echipă 
de specialiști eminenți (cu realizări proprii 
deosebite), selectați din industrie și 
universități (Național Foundation Board) la 
care apelează conducerea ţării atunci când 
dorește să lanseze proiecte de interes 
naţional.  

 

 
 

Noi nu avem o astfel de infrastructură și un 
astfel de mod de abordare, drept pentru care 
risipim banii care  provin din fondurile 
internaţionale sau europene sau naţionale 
fără realizări concrete și durabile etc. Un 
exemplu concret se referă la infrastructura 
creată pentru realizarea și urmărirea 
proiectelor finanţate de către Uniunea 
Europeană. Se poate afirma că ea este 

focusată pe respectarea normelor și 
interesele UE, rezultatele finale fiind foarte 
slabe pentru noi (’’cotizăm’’ mai mult decât 
primim,  au fost multe deturnări de fonduri iar 
o mare parte a proiectelor au fost 
abandonate după implementare).  

  
3) Realizarea de propuneri concrete de 

abordare, atât la nivelul întregii societăţi cât 
și pe domenii/subdomenii, necesare pentru 
implementarea PROIECTULUI. La realizarea 
acestor propuneri trebuie să se ţină cont și de 
cele mai bune practici existente în lume. 
Selectarea lor trebuie foarte bine gândită 
astfel încât factorul de risc, în timpul 
implementării lui, să fie minim. 

Continuăm cu un exemplu care se referă la 
o modalitate de abordare și de realizare a 
unui proiect complex. Campania „educă să 
inovăm" (Educate to Innovate) este o 
campanie pentru excelenţă în educaţia STEM 
(Science Technology Engineering Math) din 
SUA. Ea a fost realizată prin implicarea 
Președintelui Obama și s-a bazat pe o 
investiţie, în parteneriat public-privat, de 
peste 250 milioane de dolari, pentru 
pregătirea a peste 10.000 de noi profesori 
pentru matematici și știinţe și pentru 
instruirea a peste 100.000 din profesorii 
existenţi. La fel de importante au fost și 
acţiunile de voluntariat, coordonate tot de 
președinţie, în care s-au implicat peste 
200.000 de ingineri și oameni de știinţă 
precum și instituţii importate în domeniul 
inovării (ca de exemplu: NASA). 

 

  
 

Propuneri concrete privind realizarea 
restructurării la nivel de 
domenii/subdomenii se referă la: 
creativitate și inovare, educaţie și  
cercetare .   

 
Care sunt condițiile minime necesare pentru 
startarea acestui PROIECT?  

           Prima: existenţa unei voinţe  politice privind 
asumarea realizării și implementării lui. A doua se 
referă la asigurarea surselor de finanţare 
necesare. A treia,  la crearea unei infrastructuri 
implicate în definirea, realizarea și 
implementarea PROIECTULUI. Așa cum am 
precizat anterior, ea ar trebui să fie: de  tip 
asociativ, apolitică și compusă din specialiști care 

au realizări concrete  deosebite, recunoscute pe 
plan naţional și/sau internaţional. A patra, 
abordarea lui trebuie să fie una de tip holistic și 
interdisciplinar. 

Câteva precizări 

        Realizarea acestei propuneri de aordare pentu 
PROIECT are la bază trei puncte de plecare și 
anume: lucrarea ”QUO VADIS ’’ (prezentată la 
Întâlnire publică cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE 
LA MARE”, 27.01.2018 și publicată în Jurnal 
Ingineres Dobrogean Nr. 3/2018), lucrarea ‘’ 
DESPRE TRANZIŢIA LA SOCIETATEA 
ÎNŢELEPCIUNII ȘI LA INTELIGENŢA  
SPIRITUALĂ” (prezentată pe Workshop-ul 
naţional CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ 
INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA – Ediţia a 
șasea, 23.11.2018 la Academia Navală „Mircea cel 
Bătrân” și publicată în publicată  în Buletinul 
AGIR Nr. 4/2018) și   participarea  la  Întâlnirea 
publică deschisă anuală  « ROMÂNIA ȘI 
CONVERGENŢELE VIITORULUI », 26-
27.01.2019 organizată de Asociaţia Strategia 
Dezvoltării României – Regiunea Dobrogea ( 
ASDR – RD ) și Consiliul Mondial Român ( CMR ) 
România (detalii pe blog-ul https://agir-
constanta.ro/categoria/stiri-despre-alte-
evenimente/). Ambele întâlniri au fost iniţiate și 
coordonate de Dl. Dezideriu Dudaș – care este și 
membru AGIR CONSTANȚA. Cu ocazia ultimei 
întâlniri s-a creat  nucleul  unei  echipe care 
dorește să se implice în iniţierea abordării unui 
PROIECT DE ȚARĂ pe termen lung, coerent și 
consistent  (la care am aderat și eu). 

 Am speranţa că în anii electorali (2019 și 2020) 
vom alege un președinte și un guvern care să-și 
asume  coordonarea, realizarea și 
implementarea unui  PROIECT DE ŢARĂ  real și 
benefic pentru ROMÂNIA.  

Este doar o speranţă utopică ? ! Da, dacă nu apar 
schimbări semnificative, atât la nivelul partidelor  
politice cât și la cel al alegătorilor.  
Vom trăi și vom vedea. 

 
O precizare ulterioară (după publicarea 

în Univers Ingineresc) 
 
Prin exemplificările făcute cu privire la 
infrastructura necesară restructurării de fond în 
România am dorit să mă focusez pe campania 
educă să inovăm prin STEM, începută în SUA în 
anii ’90. Acum ea a fost extinsă, adăugând și Arta, 
devenind, astfel, STEAM (Science Technology 
Engineering Arts Math), extindere necesară 
pentru dezvoltarea creativității și inovării. 
 
 Implementare STEAM este o soluţie necesară 
pentru conectarea României la lumea dezvoltată 
(am detaliat acest lucru în alte lucrări).  

https://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2018/03/JURNAL-INGINERESC-DOBROGEAN-NR-3-.pdf
https://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2018/03/JURNAL-INGINERESC-DOBROGEAN-NR-3-.pdf
http://www.agir.ro/buletine/3031.pdf
http://www.agir.ro/buletine/3031.pdf
https://agir-constanta.ro/categoria/stiri-despre-alte-evenimente/
https://agir-constanta.ro/categoria/stiri-despre-alte-evenimente/
https://agir-constanta.ro/categoria/stiri-despre-alte-evenimente/
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În plus, am încercat să scot în evidenţă 
importanţa și dificuţătile ridicate de 
implementarea STEAM în România cu speranţa 
că solicitarea de sprijin și implicare în realizarea 
unui CENTRU REGIONAL STEAM , făcută de Dl 
Prof. Ion Băraru în articolul de mai sus, vă va 
convinge să veniţi alături de noi astfel încât, în 
final, acesta să poată să devină o componentă 
importantă a noului PROIECT DE ŢARĂ. 
 
 
 
 

 
 
 
Joi 20 Decembrie 2018, Dr. Ing. Gelu 
Kahu,personalitate de prestigiu în cercetarea , 
proiectarea și constructia de nave din Romania , 
a plecat dintre noi. Dumnezeu sâ-l odihneasca ! 
Lumea navaliștilor a devenit mai săracă prin 
dispariţia celui care a activat cu pasiune și 
credinta  peste jumatate de secol,  în domeniul 
ingineriei navale.  Cercetător știinţific atestat, 
Doctor în “inginerie industrială“ cu teza: 
“Contributii la optimizarea conducerii activităţii 
de proiectare și executie a navelor” ( conducator 
de Doctorat , Prof. Dr. Ing. Ion 
Stancioiu,Univ.Politehnica Buc.)  și Doctor în 
“Stiinta Calculatoarelor “ cu teza :”Cercetare 
conceptuală privind extinderea integrabilităţii 
informatice a fazelor ciclului de viaţă al navelor “ 
(conducator de Doctorat, Prof.Dr.Ing. Severin 
Bumbaru, Univ. “Dunarea de Jos” din Galati),  
GELU KAHU s-a remarcat ca fiind un lider 
calificat, cu contributii de seamă la dezvoltarea 
construcţiilor navale din Romănia.  
 
Gelu Kahu s-a născut la data de 8 Ianuarie 1930 , 
în Comuna Vladesti, Jud.Galati, ambii parinti 

fiind invatatori. în anul 1948 a absolvit cursurile 
Liceului “Vasile Alecsandri “ din Galati iar în anul 
1952  si-a incheiat studiile universitare la 
Institutul Politehnic Bucuresti, obtinand diploma 
de merit în specialitatea Construcţii navale . A 
fost repartizat ca Asistent Universitar  la 
Institutul Mecano-Naval , înfiinţat la Galati în 
1951. Dupa cum chiar El recunoaste, la sfatul  
Profesorului de Masini Navale ,Dr. Ing. Nicolae 
Paraianu, în 1952 s-a transferat la Santierul Naval 
Galati, unde si-a început activitatea de inginer în 
productie. Trebuie precizat faptul că în intreaga 
sa cariera a rămas legat de învăţământul Superior 
Naval gălatean îndeplinind functia de Lector 
cumulard iar după anul 2000 a predat și cursuri la 
Masteratele de specialitate, la Universitatea 
“Dunarea de Jos” din Galati.  

Primind o educatie pe măsura, Gelu Kahu a 
dovedit în întreaga sa activitate profesională, o 
aleasă cultură generală și tehnică,  fiind 
colaborator la mai multe publicatii cu viziune și 
initiative în diverse domenii ale stiintei tehnice 
dar în mod special în cercetarea , proiectarea și 
constructia de nave. De activitatea sa ca tânăr 
inginer constructor de nave, se leagă constructia 
la Santierul Naval din Galati a primului cargou 
maritim romanesc de 4500 tdw. “ Galati”. La 
Santierul Naval Galati a îndeplinit succesiv 
functiile de conducere: Ing. Sef Adj., Ing. Sef de 
Conceptie și Director Tehnic (1962-1966).  

Personalitate implicată permanent în domeniul 
cercetarii stiintifice, în mod deosebit  în 
cercetarea hidrodinamică și proiectarea navelor, 
în cariera sa și-a exercitat cu succes înaltele 
funcţii de conducere:  Director General al 
Institutului de Cercetări și Proiectări Navale 
(ICEPRONAV ), în perioada 1966-1974 și Director 
General al Centralei Industriale Navale, în 
perioada 1974-1981, contribuind la dezvoltarea, 
profilarea și specializarea Santierelor Navale din 
Romania , de la Dunare și Marea Neagră. 

 Dar, referitor la “Notele biografice” ale 
inginerului Gelu Kahu,  transcriem în continuare 
cuvintele LUI , “mărturii personale  privind 
Bifurcaţiile Vietii”, pe care  le-a expus în fata 
specialistilor prezenti la Colocviul Constructorilor 
de Nave nr.35 din data de 9 Ianuarie 2014 ,când a 
fost sărbătorit la implinirea varstei de 85 de ani. 
Fotografia de mai jos este facuta în sala “ 
Eminescu”, Biblioteca Judeteană “V.A. Urechea”, 
Galati. 

                  

 

Iată secvente din mărturiile vietii, prezentate de  
Gelu Kahu (cel din centru, cu parul și barba albă), 
în fata celor peste 60 de colaboratori (cadre 
universitare, ingineri proiectanti,directori de 
santiere navale, conducători  ai orasului și 
judetului Galati, un parlamentar navalist, etc.), 
prezenti la Jubileul “ Gelu Kahu – 85 “ : “  

Pregătesc cartea “ Gelu Kahu, 4 anotimpuri din 
viata unui om” și nu stiu daca o s-o pot termina. 
Prezentarea rezumativă a cărtii este cuprinsă 
sub titlul “ Note autobiografice”, in Caietele 
Colocviilor Constructorilor de Nave Nr. 4. în 
câteva situatii din viata, a fost nevoie de o 
decizie importanta și în care cazuri pasul facut 
este, încă și acum, socotit ca o dilemă.  Câteva 
situatii de bifurcație în viată, le exprim în carte 
și anume : 

1 / anul  1948 
“Optiunea dupa bacalaureat - alegerea facultătii:  
POLITEHNICA  sau MEDICINA ? 
Era notorie și apreciată dorinta mea de a deveni 
constructor de nave, născută încă din anii copilăriei 
petrcute pe malurile Dunarii și alimentată de 
scrierile celor care au iubit marea. Dar, este sigur, 
nu m-as fi împăcat cu lipsa posibilitătii de a exercita 
o specialitate la care am visat de mic copil, 
CONSTRUCTIA de NAVE. 
Pana la urmă, după o noapte albă INGINERIA 
NAVALĂ a învins . Asa că sunt bucuros că am 
rămas credincios acestei splendide profesiuni care 
mi-a adus mari satisfactii.” 

2 / anul  1952 
“La terminarea facultătii : în ÎNVATAMANT sau la 
SANTIERUL NAVAL  ? 
La absolvirea facultătii am fost repartizat în 
învățămant la Institutul Mecano-Naval. Mi-am 
amintit atunci de sfatul D-lui Prof. Paraianu : 
Gelule nu uita ca esti inginer și de aceea trebuie să 
stii ce înseamnă această profesiune, lucru care se 
învată numai în productie. La santierul naval am 
urmat o perioadă  foarte dinamică cu asimilarea de 
noi nave și tehnologii în care m-am antrenat 
parcurgând o serie de răspunderi, care m-au 
acoperit complet. Mai tarziu mi-am luat 

Dr. Ing. Gelu Kahu, specialist de 

marca in construcțiile navale din 
ROMÂNIA 

De - Nicolae Orac 

 

 

de Nicolae Fildan 
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doctoratele la Politehnica Bucuresti și 
Universitatea”Dunarea de Jos “din Galati” 

 3 / anul  1974 
“Conducerea Judetului Galati mi-a propus functia 
de RECTOR la noua Universitate care urma să se 
înfiinteze la Galati. Am dat explicatii….si nu am 
părăsit programul, în plină desfasurare de creare a 
scolii romanesti de cercetare-proiectare navala, 
deja puternic conectat la programele prioritare ale 
industriei navale romanesti. Atunci, când Ing. 
Panait Melisaratos s-a pensionat, am primit 
însărcinarea de a fi Director General la Centrala 
Industrială Navală Galati. Timp de 7 ani (1974-
1981) am desfasurat o activitate exceptională 
focalizată pe derularea programelor prioritare 
navale cu un intens program de investitii, 
modernizare tehnologică și realizarea unui 
important număr de nave pentru nevoile interne și 
pentru export.” 

După anul  1981 Gelu Kahu s-a intors ca Director 
general la ICEPRONAV, dezvoltând Baza 
Hidrodinamica, ICEPRONAV ,unic în România , 
ajungând sa aibă peste 1400 angajati . 
După pensionare a fost consultant la Navrom 
Galati și Ship Design Group Galati. A organizat 
Clubul Gălătean al Mării Negre, fundatie aflată la 
International Black Sea Club-ISBC 

La Primaria Galati a fost manager de proiect 
“Virtual City Hall și a condus Serviciul de 
Strategie, Dezvoltare, Implementare Programe. 
în anul 2010 Consiliul Local Galati i-a acordat 
titlul  de “Cetătean de Onoare  ”al orasului Galati. 
După anul 2011 a initiat organizarea și 
desfăsurarea lunară a Colocviilor Constructorilor 
de Nave, dedicate rememorării și tezaurizării 
proceselor de dezvoltare și inovare care au 
determinat în mod decisiv competitivitatea 
industriei navale românesti. Desfăsurate sub 
egida ANCONAV, AGIR și Biblioteca 
“V.A.Urechia” din Galati, în anul 2019 a ajuns la 
editia Nr.71, temele și dezbaterile fiind cuprinse 
în Caietele CCN nr.1 -  7. 
 
Datorită stării sănătătii ,după anul 2015 .Dr.Ing. 
Gelu Kahu nu a mai putut participa la CCN. 
 
În anul 2013, ANCONAV  Romania i-a acordat 
”Diploma de Excelenta pentru Întraga activitate”  
În anul 2015 a fost desemnat Membru de Onoare 
a Academiei de Stiinte Tehnice din Romania. 

 Amintiri personale cu Ing. Gelu Kahu. 
- în perioada 1945-1948 ne-am suprapus în 

cursurile de la Liceul “Vasile Alecsandri ‘ din 

Galati ( El în Cursul superior ,Cls. 5-8, Eu în 

Cursul inferior ,Cls. 1-3 ) ; 

- i-am fost student în anul IV, la Facultatea 

de Mecanică, Sectia  Nave și instalatii de 

bord  (am semnătura LUI pe Carnetul de 

student, cu calificativul FB) ; 

- în anul 1967, El, Director Gl. la ICEPRONAV 

Galati, Eu , Ing. Sef Adj. la S.N.Constanta 

,ne-am intâlnit  în calitate de invitati  la cea 

de a 100 Aniversare a Liceului “ Vasile 

Alecsandri’ din Galati ( El, absolvent în 1948 

iar Eu în 1952).  Stând 4 persoane la aceiasi 

masă, servită după festivitate , am avut 

plăcerea să-l am lângă mine pe Dl, Ing Gelu 

Kahu,  Aurel Manolache, compozitorul și 

Directorul Teatrului “Fantasio” din 

Constanta, fost coleg de clasa cu Gelu Kahu 

la Liceul “ Vasile Alecsandri” din Galati și 

Ing. Gheorghe Păun de la S.N.Constanta, 

fost coleg de an  la Politehnica Bucuresti. A 

fost o seară antrenantă, cu depanarea 

multor amintiri colegiale din liceu, facultate 

și santier, în care timp de câteva ore, ing. 

Gica Păun un foarte bun matematician (și 

un bun prieten cu toti ofiterii din Directia 

Tehnică a Marinei Militare  care veneau cu 

navele în santier pentru reparatii ), rezolva 

rapid fără hârtie și creion problemele date 

de Gelu Kahu (logaritmi, ridicări la putere 

cu fractii zecimale etc.); 

- în perioada 1964- 1997, legaturi de 

profesie ( preluari de proiecte de executie 

pentru navele executate la S.N.Constanta, 

analize la CIN Galati, vizitele de lucru ale 

Domniei Sale la S.N.Constanta etc,).  A fost 

cu noi la întâlnirile periodice al promotiei de 

ing. 1958 . 

-  22 – 24 Mai 1997, participarea D-lui Gelu 

Kahu (ICEPRONAV), cu tema: ” 

Informatical Technology în Romanian 

Naval Industry- Tool for Research 

Designing-Production and Management 

Activity”, la al II-lea Seminar 

International “Cooperation în Marine 

Industry and Environmental Protection”, 

organizat la Constanta de  Santierul 

Naval SA Constanta, Icepronav Galati și 

Universitatea “Ovidius” Constanta .  ….. 

- Dumnezeu sa-l odihneasca și să-l ajute 

acolo SUS, să proiecteze nave cosmice !   
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Pentru toți colegii  care au sărbătorit  
ZIUA de naștere în lunile Ianuarie și 

Februarie  2019 

  

Buta Constantin 

Calancea Iuliana Lidia 

Enache  Sebastian 

Orac Neculai 

Pascu Camelia 

Petac Eugen 

Popa Mirela 

Procop Miron 

Vasii Ion Bogdan 

Acomi Nicoleta 

Bararu Ion 

Cadir Samir 

Dudas Dezideriu 

Giacomo Catalano 

Mitroi Marian Florin 

Munteanu Catalin 

Nedelcu Andra  

Pericleanu Bucur Dan 

Radu Serghei 
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