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Cum și când s-a înființat ? 

S-a înființat ca urmare a propunerii făcute de 
Dl Conf. Univ. Dr. Ing. Emil Oanță la 
Adunarea Generală a Sucursalei AGIR 
Constanța din data de 24.11.2014. Decizia 
de  înființare are la bază și recomandarea 
făcută de Consiliului  Director AGIR ca fiecare 
sucursala să aibă o publicație lunară proprie.  
Primii au fost cei de la SUCURSALA DOLJ 
(“Curier Ingineresc” ), urmați de noi. 

La întâlnirea Consiliului de Conducere AGIR 

Constanța din data de 21.12.2017 s-au 

stabilit următoarele: numele publicației,  

conținutul cadru, formatul pentru tipărire și  

un nucleu al comitetului editorial. 

Ce ne propunem ? 

Să fie un jurnal lunar online prin care să se 

facă promovarea activităților și 

preocupărilor membrilor Sucursalei AGIR 

Constanța, dar nu numai. Să asigure o 

interfață online între membrii asociației și 

celelalte componente ale societății 

(științifică, educațională, economică, 

politică, culturală etc) la nivel zonal. Să se 

adreseze membrilor actuali  și viitorilor 

membri (inclusiv elevilor și studenților 

interesați de inginerie) din Constanța și din 

Tulcea (avem membri în Tulcea). Să 

respecte prevederile statutului de 

organizație nonguvernamentală de utilitate 

publică a AGIR –ului, componentă a societății 

civile. În concluzie, să fie o extensie și o 

particularizare a publicației UNIVERS 

INGINERESC în zona noastră. 

Ce va conține ? 

În această etapă de start, informațiile 
publicate vor fi grupate în trei categorii 
mari: articole obișnuite (din domeniul 
ingineresc dar nu numaii),  epigrame ( o 
epigramă/număr), anunțuri/felicitări. 

Cum vom acționa ? 

Fiind o publicație online, atât asupra formei 
cât și asupra conținutului, vom putea  face 
îmbunătățiri continuu.  

Lansarea  Jurnalului Ingineresc 
Dobrogean  la acest început de an este 
un eveniment dedicat sărbătoririi  

CENTENARULUI 
AGIR și a MARII 
UNIRI. Acest lucru 
ne onorează și ne 

obligă. 

Să ne urăm mult succes! și LA MULȚI 
ANI! 
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COLȚUL EPIGRAMISTULUI 

                Anunț 

Citiți Jurnalul, are un atu, 

El poate să vă placă sau să nu, 

Dar poposind în colț aici, în ramă, 

Veți savura mereu o epigramă! 

                       Ing. Dan Norea  

    

Jurnal Ingineresc Dobrogean, la început de drum. 

De  Comitetul Editorial 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 



JURNAL INGINERESC DOBROGEAN        2 

 

 

 

               

 

          

                    Domnul prof. univ. dr. ing. Garabet Kumbetlian a plecat dintre noi. 

                                                          

Pe data de 02.01.2018   prof. univ. dr. ing. Garabet Kumbetlian a trecut  în neființă.  

A fost membru fondator al Sucursalei AGIR Constanța și membru titular al Academiei de Științe Tehnice din 
România.  

             A ocupat succesiv funcțiile de inginer principal în cadrul Întreprinderii de Electricitate din Constanța (1959-
1966) şi  în paralel  asistent şi lector în  cadrul  catedrei de fizică a Institutului Pedagogic din Constanța (1964-
1968), director şi profesor al Liceului Energetic din Constanța  (1966-1972),  şef de lucrări (1972-1976) şi 
conferențiar (1976-1990) la Institutul de Marin “Mircea cel Bătrân”,  profesor universitar la  Universitatea   
Maritimă  (1990-2006) şi la Facultatea de  Construcții a Universității „Ovidius” din Constanța (1992-2006). Între anii 
1990 şi 2004 a fost şi şeful catedrei (departamentului) de  Inginerie  Mecanic Navalǎ,  membru al  Consiliului 
Facultății  de   Electromecanică Navală şi membru  al  Senatului Universității   Maritime, iar între anii 2002 şi  2006, 
directorul Centrului de Cercetare în Inginerie Mecanică Navală al Universității Maritime din Constanța 

            A publicat 26 de cărți, monografii, tratate, cursuri universitare şi eseuri din domeniul Mecanicii Solidelor 
Deformabile şi Rezistenței Materialelor, două traduceri (din limbile germană şi engleză) şi 147 de articole (din care 
34  în revistele Academiei Române şi Academiei de Ştiințe Tehnice din România, 25 în reviste străine şi analele 
universităților, 23 în volume, reviste departamentale şi alte reviste de specialitate, 30  
în  volumele  unor  manifestări  ştiințifice internaționale şi 35 în  volumele   unor   manifestări   ştiințifice naționale).  

          A  fost  invitat  de  26 ori să  prezinte conferințe  în  plen, în cadrul  “The 9-th  International Symposium on 
Experimental Stress Analysis and Material Testing”  (2002), Seminarului Interuniversitar “Aspecte din Istoria 
Mecanicii” (2008-2017), Sesiunii de Comunicări Ştiințifice a Academiei Oamenilor de 
Ştiință   (2012),  the  International   Conference on Interdisciplinary Studies, Constanța (2016),  The Workshop: 
”Performanță și calitate în Inginerie  Civilă”  (2016), Seminarului „Istoria Construcțiilor” și Simpozionului 
„Învățământ Cercetare-Creație (ed.VIII-a) de la Universitatea Ovidius din Constanța (2016 și 2017). 

          Alte detalii despre activitatea complexă a domnului prof. univ. dr. ing. Garabet Kumbetlian sunt prezentate și 
pe blogul AGIR CONSTANTA (Rubrica Comemorări)  și în presa constănțeană (ZIUA DE CONSTANȚA, REPLICA  etc.) 

          Va rămâne mereu prezent în memoria noastră pentru  întreaga sa carieră, apreciată ca o contribuție deosebită 
la dezvoltarea învățământului tehnic superior românesc și a ingineriei mecanice.  

  Dumnezeu să-l odihnească în pace! 

           

 

 

 

 

https://agir-constanta.ro/despre-noi/membri-2/comemorari/
http://www.ziuaconstanta.ro/in-constanta/decese/doliu-in-comunitatea-academica-din-constanta-profesor-universitar-dr-ing-garabet-a-k-mbetlian-s-a-stins-din-viata-647872.html
https://www.replicaonline.ro/personalitate-remarcabila-a-lumii-academice-a-constantei-prof-univ-garabet-kumbetlian-s-a-stins-din-viata-340837/
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Care sunt principalele realizări? 

Vă propunem, în cele ce urmează, o scurtă 
sinteză. Detalii pot fi găsite în rapoartele de 
activitate. Un prim exemplu, la care facem 
referiri, este “ Raportul de activitate pentru 
perioda 2014-2017”.  

Se poate afirma faptul că, în ultimii patru ani, 
cea mai reprezentativă realizare a fost 
crearea blog-ului propriu. Scopul urmărit: o 
mai bună promovare a activităților noastre și 
o mai bună informare și colaborare  a celor 
interesați.   

A  doua realizare deosebită se referă la 
creșterea spectaculoasă a numărului de 
evenimente de interes international / 
național / local realizate în parteneriat cu 
alte organizații. Două dintre aceste 
evenimente se repetă anual (Workshop-ul 
național “Cercetare și expertiză  
inginerească la CONSTANȚA” - a ajuns la a 
cincea ediție, iar Workshop-ul “Performanță 
și calitate în Inginerie Civilă”- la a doua 
ediție).  

A treia,  participarea la evenimente 
deosebite, inițiate de alte organizații, la 
care s-au implicat sau au participat membrii 
AGIR – Constanța.  

O altă grupă de activități semnificative se 
referă la publicarea unui număr mare de 
articole în UNIVERS INGINERESC și de 
lucrări în BULETINUL AGIR. Acestea sunt 
doar o parte din realizările mai deosebite 
care ies în evidență, comparativ cu 
perioadele anterioare, prezentate în 
lucrarea:  “ANIVERSAREA A 20 DE ANI DE LA 

ÎNFIINȚAREA SUCURSALEI CONSTANȚA  AGIR 
, 24.11.17”  . 

Ce ne propunem ? 

O nouă abordare care are ca scop final 
creșterea rolului, locului și  a implicării 
inginerilor în dezvoltarea societății 

românești în era digitală (detalii).   
 
Pentru a putea atinge acest scop, pregătirea 
pentru societatea viitorului trebuie să fie 
făcută pe mai multe planuri. 
În consecință, obiectivele generale 
urmărite, la nivelul membrilor,vor fi: 
creșterea spiritului civic (participare la 
activități de voluntariat, implicarea în 
soluționarea problemelor comunității etc), 
creșterea implicării în definirea și realizarea 

unui nou context bazat pe: excelență 
(meritocrație, profesionalism); deontologie 
(moralitate, cinste, corectitudine, bun simț 
etc), creșterea participării la proiectele  
concrete (creativitate, inovare, 
antreprenoriat etc) propuse de sucursală.  
La nivelul proiectelor, focusarea va fi  pe 
umătoarele direcții    principale: tradiție, 
unitate în diversitate, inovare și creativitate, 
dezvoltare durabilă și deschidere spre lume.  
 

Cum vom acționa ? 

Pentru a putea pune în practică această nouă 
abordare s-au lansat următoarel acțiuni: 
crearea unei rubrici de DEZBATERI pe blog 
(pe teme de interes național și/sau cu specific 
ingineresc cu focusare pe abordări 
strategice), realizarea acestei publicații 
lunare online  ( prezentarea realizărilor 
concrete, noutăți, puncte de vedere etc.), 
startarea unui proiect generic  intitulat 
“Creativitate și inovare inginerească în era 
digitală” (care va fi compus din programe 
concrete necesare  atingerii scopului si a 

obiectivelor propuse prin noua abordare ). Pe 

blog sunt prezentate în detaliu  programele 
anuale  și  pe patru ani precum alte infirmații 
despre modul de acționare. 

De ce  creativitatea și inovarea ? 

 “Trăim în 
era 
digitală, 
suntem 
în 
tranziție 
spre 

societatea cunoașterii, asistăm la a patra 
revoluție industrială, totul se schimbă intr-un 
ritm din ce in ce mai alert,  competiția este 
din ce în ce mai acerbă” (detalii).  

Soluția salvatoare este dată, conform 
afirmațiilor specialiștilor, de aplicarea pe 
scară largă a creativitatății și inovării. Ele  pot 
facilita  obținerea succesului necesar în 
contextul actual (alte detalii). 

Care sunt principalele așteptări ? 

Această nouă  abordare va facilita  trecerea 
de la dezbateri teoretice  la realizări 
concrete. Aceste realizări concrete vor trebui 
să asigure:  schimbarea de atitudini, 
obținerea unor îndemânări (skils), realizarea 

unui nou context și demararea unor noi 
proiecte. 
 
Invităm pe toți membrii AGIR SUCURSALA 
CONSTANȚA să  participe  și să se implice 
puternic  în punerea în practică a acestei noi 
abordări pentru  reuși o finalizare cu succes. 
  

  

 

Despre evaluarea imobiliară 

De Dorin Oprea 

Potrivit Standardului de evaluare SEV 100, 
„Valoarea nu este un fapt cert, ci este o 
opinie asupra celui mai probabil preț care 
trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui 
schimb”, iar cuvântul „evaluare” se referă la 
„determinarea valorii estimate”. 

Valoarea estimată este baza de negociere la 
o tranzacție imobiliară. Valoarea pentru care 
„s-a bătut palma !”, respectiv, prețul obținut 
și încasat de vânzător devine cost pentru 
cumpărător. 

De exemplu, un promotor imobiliar 
investește într-un bloc cu apartamente 400 
euro/mp (costul investiției), îl scoate la 
vânzare cu 800 euro/mp (valoare 
estimată=preț de ofertă) și obține după 
negociere 720 euro/mp. 

Estimarea valorii unui bun depinde de: 

- scopul evaluării bunului individual sau în 
contextul societății comerciale (vânzare, 
introducere în capitalul social, executare 
silită, insolvență, faliment, cumpărare, 
garantare credit bancar, asigurare la 
încheierea unei polițe, despăgubire în caz de 
daune, despăgubire în caz de expropriere, 
impozitare, raportare financiară, investiții 
imobiliare, listare la bursă, închiriere, fuziune, 
divizare, etc.); 

- datele disponibile (referitor la imobil, 
destinație, utilizare, piața locală imobiliară, 
conjunctura economico-financiară); 

- metoda de evaluare aplicată (prin piață, 
prin cost, prin venit); 

- experiența evaluatorului (abilități tehnice 
adecvate dezvoltate prin activitate continuă, 
nr. ani de practică în domeniul evaluărilor, nr. 
rapoarte de evaluare, cursuri absolvite, etc.); 

- raționamentul profesional al evaluatorului 
care, are la bază standardele de evaluare a 
bunurilor SEV și GEV, adoptate de ANEVAR 
(Asociația Evaluatorilor Autorizați din 
România), respectiv, standardele 

AGIR Constanța. Retrospective și perspective. 

De  Nicolae Fildan    

 

 

de Nicolae Fildan 

http://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport-sintetic-2014-2017-CTA.pdf
http://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/12/Raport-sintetic-2014-2017-CTA.pdf
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-22-2003/filiala-agir-constanta-se-prezinta_463.html
http://www.buletinulagir.agir.ro/
http://agir-constanta.ro/2017/11/aniversare-20-de-ani-de-la-infiintarea-sucursalei-constanta-agir-24-11-17-la-universitatea-maritima-constanta/
http://agir-constanta.ro/2017/11/aniversare-20-de-ani-de-la-infiintarea-sucursalei-constanta-agir-24-11-17-la-universitatea-maritima-constanta/
http://agir-constanta.ro/2017/11/aniversare-20-de-ani-de-la-infiintarea-sucursalei-constanta-agir-24-11-17-la-universitatea-maritima-constanta/
http://agir-constanta.ro/comitet-tehnico-stiintific/ce-ne-propunem/
http://agir-constanta.ro/dezbateri/invitatie-la-dezbateri/
http://agir-constanta.ro/jurnal-ingineresc-dobrogean/
http://agir-constanta.ro/jurnal-ingineresc-dobrogean/
http://agir-constanta.ro/organizare/activitatirapoarte/
http://agir-constanta.ro/organizare/activitatirapoarte/
http://agir-constanta.ro/comitet-tehnico-stiintific/cum-vom-actiona/
http://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/12/Creativitate-si-inovare-inginereasca-in-era-digitalafinal4.pdf
http://agir-constanta.ro/dezbateri/creativitate-si-inovare/
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internaționale - IVS și standardele europene - 
EVA. 

Percepția actorilor de pe piața imobiliară 
privind propria estimare a valorii aceluiași 
imobil în funcție de scopul urmărit de 
fiecare,ar putea fi: 

1. Vănzătorul – 100.000 $ 

 

 
2. Cumpărătorul – 10.000 $ 

 

3. Banca creditoare – 1.000 $ 

 

 
4. Societatea de asigurări – 100 $ 

 

 
5. Fiscul care impozitează – 1.000.000 $ 

 

Evaluatorul, trebuie să-și exprime opinia 
asupra valorii imobilului, bazându-se în 
special pe raționamentul și etica profesională 
si nu pe așteptările factorilor implicați și nici 
pe sloganul „să împăcăm capra și varza”. 

Statutul profesional și contextul tot mai 
complex al piețelor specifice bunurilor obligă 
evaluatorul la pregatire continuă (min. 20 
ore/an, adică 3-5 cursuri, participarea la 
conferințele anuale de specialitate, 
elaborarea de articole, studii de caz, etc.), 
documentare tehnică de specialitate, analize 

de piață. Ate detalii …….. 

  

 

 

Considerații generale. 

Orizont 2020 
este cel mai 

amplu 
program de 
cercetare și 

inovare derulat vreodată de UE, cu o 
finanțare  disponibilă de 80 de miliarde EURO 
pe durata a 7 ani (2014- 2020) –  această 
finanțare pe lângă investițiile private și 
investițiile publice naționale pe care le va 
atrage. Orizont 2020 beneficiază de 
susținerea politică a liderilor europeni și a 
deputaților în Parlamentul European, care au 
subliniat că investițiile în cercetare și inovare 
sunt esențiale pentru viitorul Europei, 
plasându-le în centrul Strategiei Europa 2020 
pentru o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii. Orizont 2020 este 
deschis participării cercetătorilor din întreaga 
lume. 

Bugetul Orizont 2020 este repartizat astfel: 
Provocările societale 29,7 miliarde EUR; 
Poziția de lider în sectorul industrial 17,0 
miliarde EUR;  Euratom (2014-2018) 1,6 
miliarde EUR; Excelența științifică 24,4 
miliarde EUR; Institutul European de 
Inovare și Tehnologie 2,7 miliarde EUR; alte 
finanțări (precum răspândirea excelenței și 
extinderea participării, sau Sinergiile cu alte 
politici)  3,2 miliarde EUR. Așadar Programul 
multianual de finantare a cercetarii si 
inovarii Orizont 2020 pune la 
dispozitia cercetatorilor europeni, ce isi 
propun sa dezvolte produse sau servicii 
inovatoare cu un impact pozitiv la nivel 

global, o multime de oportunitati de 
finantare. 

De această oportunitate au profitat și 
cercetătorii români din  INSTITUTUL 
NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE 
DELTA DUNARII (INCDDD) TULCEA care 

au 
accesat cu 
succes o 
serie de 
proiecte 
pe 
domeniile 
lor de 
excelență 

(Exemple: ResponSEAble,  FloodSERV, 
CERES, SCENT). În continuare vom face o 
scurtă prezentare a proiectului SCENT.  
Despre celelate proiecte vom veni cu 
informații în viitoare articole.  

Proiectul SCENT. Principalele 
activități,  interconectarea cu alte 
programe (GEOSS, Copernicus) și 
câteva din aștetările finale. 

Proiectul SCENT – Smart Toolbox for 
Engaging Citizens into a People-Centric 
Observation Web (Instrumente Inteligente 
într-un Web de observare bazat pe implicarea 
cetățenilor prin furnizare de Informații) în 
cadrul Sesiunii H2020 – EU.3.5.5 - 
Dezvoltarea sistemelor globale de 
observare a mediului și a sistemelor 
informatice globale și sustenabile, al cărui 
scop este de a asigura furnizarea datelor și 
a informațiilor pe termen lung necesare 
pentru a răspunde provocărilor și riscurilor 
în condițiile schimbărilor globale. 
Activitățile acestei sesiuni de proiecte 
concentrează capabilitățile, tehnologiile și 
infrastructurile de date pentru observarea și 
monitorizarea Pământului atât din 
teledetecție, cât și din măsurători in situ, care 
pot furniza în permanență informații și 
previziuni și previziuni pertinente și exacte. Se 
încurajează accesul liber, deschis și 
nerestricționat la date și informații 
interoperabile.  

Activitățile contribuie la definirea viitoarelor 
activități operaționale ale programului 
Copernicus și la îmbunătățirea utilizării 
datelor Copernicus pentru activitățile de 
cercetare.  Tematica în care se înscrie SCENT 
este SC5-17-2015 - Demonstrarea 
conceptului de "observatoare ale 
cetățenilor", ale căror provocări specifice 
cuprind noi observatoare in situ, bazate chiar 
pe dispozitivele proprii ale cetățenilor (de 
exemplu, telefoane inteligente, tablete, 
laptopuri și alte dispozitive social-media), 
care utilizate împreună cu tehnologiile 

Orizont 2020. Performanță în 
cercetare și inovare. 
Proiectul SCENT.  

De Iulian Nichersu  

d  

 De Iulian Nichersu 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

http://agir-constanta.ro/dezbateri/expertizaconsultanta-inginereasca/
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inovatoare pot consolida capacitățile de 
monitorizare a mediului, dar și aplicații noi 
pentru a reduce costurile de investiții și de 
funcționare ale observărilor in situ. Aceasta 
implică parteneriate între sectorul privat, 
organizații publice, ONG-uri și cetățeni. 
Realizarea platformei SCENT depinde de 
dezvoltarea și testarea ulterioară în condiții 
reale, de extindere și comercializare mai largă 
de către sectorul privat și de o mai mare 
acceptare de către utilizatori și impune 
utilizarea tehnologiilor emergente, 
schimbul de date și informații, dezvoltarea 
de servicii și implicarea activă în guvernare 
la toate nivelurile în domeniul mediului. De 
asemenea, impune abordări și instrumente 
inovatoare pentru a gestiona 
complexitatea, interacțiunile și interfețele 
și pentru a facilita transferul de cunoștințe, 
evaluarea și exploatarea datelor și a 
rezultatelor. 

Impactul așteptat este reducerea costurilor și 
extinderea 

componentei in situ a 
inițiativelor GEOSS și 
Copernicus, precum și o 

mai bună luare a deciziilor prin împuternicirea 
și rolul activ al cetățenilor și al asociațiilor 
cetățenilor în monitorizarea mediului, 
planificarea cooperării și gestionarea 
mediului, cu impact în special asupra 
managementului resurselor funciare. 

Deși participarea cetățenilor la elaborarea 
politicilor de mediu este încă la un nivel 
scăzut, sunt semnale care indică o creștere a 
interesului. Cu toate acestea, majoritatea 
cetățenilor, atât ca indivizi, cât și ca grupuri, 

se simt adesea dezangajați 
de la influențarea politicilor 
de mediu. De asemenea, 
aceștia nu mai cunosc și nu 
iau contact cu informațiile 

disponibile publicului, cum ar fi inițiativele 
GEOSS sau Copernicus. 

 Proiectul SCENT încearcă să facă tocmai o 
implicare activă a cetățenilor. Acesta se va 
produce printr-o abordare, ca cetățenii să 
devină "ochii" factorilor de decizie politică 
prin monitorizarea schimbărilor  
acoperirii/utilizării terenurilor, pe care 
cetățenii le constată în activitățile lor zilnice.  

Aceasta presupune realizarea unei 
”constelații” de tehnologii inteligente 
colaborative furnizate de setul de 
instrumente SCENT, astfel: i) drone și 
senzori inteligenți de colectare a datelor, 
portabili și cu costuri reduse; ii) platformă 
media online inovatoare; iii) aplicații de jocuri 
inteligente;  iv) algoritmi de identificare 
elemente primare în imagini luate de cetățeni 
(v) un instrument (”motor inteligent”) de 
creare a unei interfețe personalizate cu acces 
facil către factorii de decizie; (vi) modele 
numerice pentru cartografierea modificărilor 
acoperirii/utilizării terenurilor și cuantificarea 
impactului precum și riscuri de inundații și vii) 
o platformă de armonizare, consolidarea 
datelor și adăugarea acestora la GEOSS și 
sistemele naționale Big Data ca observații 
bazate pe date de la cetățeni.  

Proiectul SCENT testează acest instrument 
în două studii demonstrative la scară largă 
în bazinul râului Kifisos – regiunea Attica și 
în Delta Dunării. Consorțiul nostru acoperă 
întregul lanț de părți interesate: industrie în 
domeniul învățării automate (IBM), IMM-urile 
în domeniul instrumentelor decizionale (U-   
Hopper), jocurile inteligente (Xteam) și 
creșterea conștientizării (Carr), institute de 
cercetare cu experiență în modelarea 
hidrodinamică (UNESCO-IHE ), instrumente 
de armonizare a datelor și de autorizare 
(ICCS) și de monitorizare a mediului (DDNI), 
ONG-uri în zona pilot (HRTA, SOR) și factorii 

de decizie / organismele publice (Regiunea 
Attica).  

În concluzie, inițiativa SCENT își propune să 
formeze un curent de opinie a cetățenilor la 
nivel european, creat și încurajat de părțile 
interesate implicate în SCENT, care va 
asigura sustenabilitatea acestuia și 
complementaritatea sa cu parteneriatele 
existente ale cetățenilor.  

Alte detalii în lucrarea „SMART TOOLBOX 
FOR ENGAGING  CITIZENS INTO A PEOPLE-
CENTRIC OBSERVATION WEB – SCENT” – 
prezentată la  Workshop-ul național 
“CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ 
INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA” - Ediția a 
cincea, 17.11.2017 și publicată în 
BULETINUL AGIR Nr.4/2017. 

                        2018 
Principalele evenimente AGIR 

11 martie 2018 - concert la Ateneul 

Român al Orchestrei Inginerilor, 

dedicat Centenarului AGIR. 

23 martie 2018 - Congresul AGIR  

6-8 septembrie 2018 – Simpozionul 

Inginerilor Români de Pretutindeni - 

BRASOV. 

14 septembrie 2018  - Premiile AGIR  

19-21 septembrie - Sarbătorirea 

Centenaului AGIR si a Centenarului 

UNIRII. Manifestarea de la Iași. 

19 0ctombrie 2018 – Workshop 

“Performanță și calitate în Inginerie 

Civilă”, ediția a doua -Constanța  

16 NOIEMBRIE 2018 – Workshop 

 “Cercetare și expertiză  inginerească 

la CONSTANȚA’’  
 

 

LA MULȚI ANI !  PENTRU TOȚI COLEGII  
CARE SĂRBĂTORESC DATA DE NAȘTERE 
ÎN LUNA IANUARIE. 

Buta Constantin 

Munteanu Alexandru Catalin 

Pascu Camelia 

Petac Eugen 

Popa Mirela 

Procop Miron 

Vasii Ion Bogdan 

 

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

http://www.agir.ro/buletine/2905.pdf
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Referitor la acordarea de premii în inginerie, 
la acest început de an, am selectat trei 
exemple considerate a fi reprezentative, 
prezentate în continuare. 

Premiul Charles Stark Draper 2018 
pentru inginerie va fi 
acordat de Academia 
Națională de Inginerie 
(ANI)  din SUA pe data 
de 20.02.2018 lui 
Bjarne Stroustrup 
pentru         “ 

conceptualizarea și dezvoltarea limbajului 
de programare C++”. Acest premiu anual, în 
valoare de 500.000 $, se acordă inginerilor 
care au avut realizări de care societatea a 
beneficiat în mod semnificativ. 

 „Creația lui reamintește societății impactul 
extraordinar pe care un inginer remarcabil îl 
poate avea asupra lumii noastre”.- 
C.D.Mote, Jr. Președinte ANI. 

 C ++ este  folosit de aproximativ 4,5 de 
milioane de programatori din întreaga lume 
și a revoluționat numeroase aplicații —  de la 
servicii web, precum  Google si Facebook, la 
sisteme medicale, cum ar fi  scanere CAT 
(Computerized Axial Tomography) și analize 
de sânge.   

Din anul 2014 Stroustrup este director 
general la divizia de tehnologie de la Morgan 
Stanley (lider mondial în consultanță și 
investiții pe piața de capital) din New York  şi 
visiting professor la Universitatea Columbia. 
Competențele sale în cercetare includ: 
design, tehnici de programare, sisteme 
distribuite, performanța, fiabilitatea şi 
mentenanța. Alte detalii …… 

Premiul Bernard M. Gordon 2018 
pentru inovare în 
inginerie și în 
tehnologia 
educațională, în 
valoare de 500.000$, 
va fi acordat  de 
Academia Națională 

de Inginerie (ANI)  din SUA pe data de 
22.05.2018 profesorului de bioinginerie de la 
Universitatea Stanford Paul G. Yock pentru 
dezvoltarea și diseminarea tehnologiei 
Biodesign. Biodesign este un program care 
utilizează tehnologia biomedicală în 
pregătirea viitoarelor generații de lideri care 

vor realiza inovații. Prin programul pus în 
practică la „Stanford Byers Center”,  Yock a 
demonstrat că inovarea este o disciplină 
care poate fi organizată și învățată astfel 
încât să le permită studenților să se focuseze 
pe construirea unor cariere durabile ca lideri 
și ca inovatori. Abordarea este centrată pe: 
mentorat, antreprenoriat și pe experiențe 
captivante. Un mare număr de programe 
similare din întreaga lume se bazează pe 
curriculum-ul și pe modelul dezvoltat de 
Yock.  

Trebuie făcută precizarea că ANI face parte 
(ca o organizație independentă )  din 
Academia Națională de Ştiințe, Inginerie şi 
Medicină -  care furnizează servicii de analiză  
și consultanță profesionistă guvernului 
pentru rezolvarea problemelor din 
domeniile: știință, tehnologie  şi  sănătate.  
Alte detalii ….. 

Premiul MacRobert 2018 oferit de  
Royal Academy of Engineering UK 

pentru 
inovații  în 
domeniul 
ingineriei 

care au avut succes comercial și un beneficiu 
concret pentru societate. Premiu constă din:  
50.000 £, o medalie de aur și recunoaștere 
națională. Premiile anterioare au prezis  cu 
succes 'next big thing' în inginerie. 
Câştigător în 2017, spre exemplu, a fost 
proiectul „ Raspberry Pi”, un microcomputer 
cu preț mic care a revoluționat sistemele de 
control si a redefinit modul în care oamenii 
interacționează cu sistemele de calcul. În 
2015 a fost ce mai bine vândut calculator 
britanic.  

Comisia care judecă propunerile include cele 
mai renumite nume din UK în inginerie şi 
inovare. Data limită pentru depunere 
proiecte: 31 ianuarie 2018. Alte detalii …… 

Câteva observații și propuneri 

Analizând  modul de  acordare a acestor 
premii precum și  a modului de organizare și 
de funcționare al instituțiilor care  
gestionează aceste premii, putem veni cu  
următoarele observații. 

Toate cele trei academii sunt organizații  de 
drept privat, non profit  și  promovează ( și 
prin acordarea acestor premii) meritrocrația 
în inginerie și focusarea pe realizări cu 
impact reprezentativ în societate. 

Este important  faptul că ele promovează  și 
susțin ingineria pentru ca aceasta să poată 
să-și atingă scopul și menirea: generarea de 
progres și de bunăstare pentru omenire. 

Trebuie scos în evidență faptul că aceste 
academii pun la dispoziția guvernanților un 
punct de vedere neutru și profesionist 
privind dezvoltarea viitoare a economiei și 
de care guvernanții țin cont. 

Parteneriatul realizat între aceste instituții și 
guvern este un model de parteneriat public 
– privat adevărat (cu reguli clare, durabil si 
in favoarea cetateanului/națiunii/tării).  

Ținând cont de aceste obsevații se pot face 
câteva propuneri privind  restructurarea 
rețelei academice din România. Propunerile  
ar trebui să se bazeze pe 
selectarea/adaptarea /îmbunătățirea  
bunelor practici existente în țările dezvoltate.  

Un obiectiv important al restructurării ar 
putea fi  focusarea pe inginerie prin 
“transformarea” Academiei de Științe 
Tehnice din România în Academia Națională 
de Inginerie și  a Academiei Oamenilor de 
Știință din România în Academia Națională 
de Ştiințe, Inginerie şi Medicină etc. 

După care s-ar putea trece la restructurarea 
propriu zisă a Academiei Române ținând 
cont de noul context. 

Această abordare a restructurării de tip “de 
sus în jos” (top- down) trebuie completată 
cu una „de jos în sus” (buttom – up) adică: 
învățământ (preuniversitar, universitar), 
institute de cercetări, ministere, academii. 

Am detaliat o parte din aceste abordări (în 
mod special, abordarea buttom – up) în 
materialele publicate pe blog  la rubrica 
DEZBATERI. 

Fonduri Europene, link-uri   la 
caledare 

   Calls - Research 
Participant Portal - 
European Commission 

                                    
Calendar orientativ      
lansări   

    

       Calendar Granturi 

 

                                        H2020: Calendar of main   
open calls for 2018 and 2019 
. Și  Tabelul cu detalii. 

 

De la acordare de premii în 
inginerie la  restructurare.  

De  Nicolae Fildan  

 

 d 

  

 

 

de Nicolae Fildan 

https://www.nae.edu/MediaRoom/177355.aspx?utm_source=NASEM+News+and+Publications&utm_campaign=35783aeaed-NAP_mail_new_2018-01-08&utm_medium=email&utm_term=0_96101de015-35783aeaed-102575673&goal=0_96101de015-35783aeaed-102575673&mc_cid=35783aeaed&mc_eid=41c6b9d1cc
https://www.nae.edu/MediaRoom/20095/177353/177358.aspx
https://www.raeng.org.uk/grants-and-prizes/prizes-and-medals/awards/the-macrobert-award
https://www.agir-constanta.ro/
https://agir-constanta.ro/dezbateri/societatea-viitorului-si-ingineria/
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi07_OGjcDYAhXHIlAKHa-dCZ8QFggkMAM&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fopportunities%2Fh2020%2Findex.html&usg=AOvVaw2rY27OBdMgQ8C6TnIrBsPU
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi07_OGjcDYAhXHIlAKHa-dCZ8QFggkMAM&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fopportunities%2Fh2020%2Findex.html&usg=AOvVaw2rY27OBdMgQ8C6TnIrBsPU
https://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwi07_OGjcDYAhXHIlAKHa-dCZ8QFggkMAM&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fopportunities%2Fh2020%2Findex.html&usg=AOvVaw2rY27OBdMgQ8C6TnIrBsPU
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari
http://www.fonduri-ue.ro/calendar-lansari
http://www.finantare.ro/calendar-granturi
http://www.zabala.eu/en/news/h2020-calendar-main-open-calls-2018-and-2019
http://www.zabala.eu/en/news/h2020-calendar-main-open-calls-2018-and-2019
http://www.zabala.co.uk/sites/default/files/documentos/publicaciones/zabala17_h2020_deadlines_2018-2019.pdf
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Despre energia valurilor 

 
Împreună cu doi colegi de la INCDIE  ICPE – 

CA,Bucuresti, ing. Marin Dorianşiing. Sergiu 

Nicolaie, dorim  să vă captăm atenţia cu 

privire la valorificarea energiei valurilor. 

Situat în partea nord-vestică a Mării Negre, 

litoralul românesc are o deschidere de 

aproximativ 244 km, orientarea predominată a 

ţărmului fiind pe direcţia N-S; adâncimile sunt 

relativ mici. Limita nordică este braţulMosura 

(45°12´ N şi 29°40´ E) din Delta Dunării, iar 

cea sudică este ceva mai la sud de Vama 

Veche (43°44´ N şi 28°35´ E). Ţărmul 

românesc are în general o configuraţie liniară, 

cu excepţia zonelor portuare şi lucrările 

costiere de protecţie, în special în zona de 

sud. Între Sfântu Gheorghe şi Capul Midia, cu 

precădere spre sud de Portiţa, furtunile 

puternice produc dese rupturi ale cordoanelor 

litorale, care se refac parţial în timpul verii. 

Viteza vântului prezintă variaţii pe măsura 

depărtării de ţărm. Vitezele maxime ale 

vântului pot depăşi deasupra platformei 

continentale a Mării Negre 35-40 m/s. 

Vânturile puternice, de peste 14 m/s sunt 

distribuite în proporţie de 60% pe direcţiile N 

şi NE iar cele cu viteze mai mari de 23 m/s 

corespund aproape în exclusivitate direcţiilor 

nord  şi nord-est şi sunt caracteristice 

furtunilor cu cea mai mare frecvenţă pe 

litoral. La litoralul românesc al Mării Negre 

regimul valurilor este caracterizat printr-o 

mare inconstanţă a direcţiei, înălţimiişi 

perioadei acestora.  

 

Modalități de valorificare 

 
Valorificarea surselor de energii 

neconvenţionale a devenit în prezent o 

preocupare deosebită la nivel planetar. Printre 

diferitele forme de energii neconvenţionale se 

numără şi energia valurilor. Această formă de 

energie are o importanţă deosebită pentru ţările 

care beneficiază de ţărmuri cu valuri puternice, 

din multe zone ale lumii, dar în ultimul timp  

conversia energiei valurilor a devenit o 

preocupare şi pentru ţările riverane cu valuri de 

mică amploare cum este şi ţara noastră. Din 

informaţiile de specialitate relativ recente 

rezultă că instalaţiile hidropneumatice cu 

coloană oscilantă, cunoscute pe plan mondial 

sub denumirea – Oscillating Watercolumn - 

OWC, prezintă cel mai mare interes.  

Prin realizarea unor instalaţii hidropneumatice 

flotate, amplasate în largul mării, s-ar putea 

obţine în viitor energie pentru stocare în 

reţeaua  electrică. Problema care se pune în 

acest caz este eficienţa instalaţiilor. Avem 

nevoie de instalaţii simple, realizate cu 

investiţii reduse care să permită exploatarea 

energiei valurilor cu un randament maxim 

posibil.  

Din punct de vedere al principiului de 

funcţionare instalaţiile de captare şi conversie 

a energiei valurilor pot fi clasificate în două 

mari categorii:instalaţii în care după prima 

treaptă de captare şi conversie se 

obţinforţemari şi viteze  de deplasare reduse; 

instalaţii în care după prima treaptă de captare 

şi conversie se obţin forţe reduse, dar viteze de 

deplasare mari-prezintă un interes deosebit, 

întrucât permite obţinerea unor construcţii 

simple şi a unor randamente superioare. Din 

punct de vedere al poziţiei de amplasare 

Comisia Uniunii Europeane împarte 

instalaţiile de conversie a energiei valurilor în 

trei categorii:instalaţii ancorate la ţărm; 

instalaţii amplasate în apropierea 

ţărmului;instalaţii amplasate în largul  mării. 

Caracterizarea  acestor instalaţiise face în 

funcţie de: 

Preluarea energiei valurilor  prin: coloană 

oscilantă formată de apa mării; flotoare de 

diferite forme şi dimensiuni;  panouri 

oscilante; acumularea volumului de apă ridicat 

de valuri într-un bazin; tuburi legate prin 

articulaţii prevăzute cu pompe. 

Acţionarea generatoarelor electrice cu: 

turbine de aer; turbine  hidraulice. 

Agentul de acţionare a turbinelor   poate fi : 

aer; apa de mare; lichid acţionat în circuit 

închis. 

 

Concluzii 
 

Din analiza elementelor componente ale unei 

centrale hidropneumatice se constată că lipsesc 

elementele de acţionare mecanică a 

generatoarelor cum sunt: multiplicatoarele de 

viteză, bielele, manivelele, frei-urile şi 

volanţii. Aceasta se explică în primul rând prin 

raportul foarte mare dintre viteza de deplasare 

a valurilor, de ordinul zecimilor de metri/s şi 

viteza liniară necesară generatoarelor electice 

de ordinul zecilor de metri/s, precum şi datorită 

masivităţii elementelor mecanice care conduc 

la un randament global al instalaţiilor redus. 

Propunem realizarea unei instalaţii 

demonstrative de conversie a 

energiei valurilor  de tip 

OWC, cu putere instalată de 

5 kW. Centrala 

hidropneumatică acţionată 

de valuri va avea 2 

subansamble principale: 

a) un cheson pentru captarea 

frontului de val şi 

concentrarea unui flux de aer 

astfel rezultat pentru a putea 

fi valorificată energia 

disponibilă. Acest cheson va 

fi incastrat pe fundul mării şi 

deasemenea aşezat în 

imediata vecinatate a unui 

dig. 

b) o coloană oscilantă ce 

conţine un rotor pneumatic 

pentru conversia energiei 

aerului în energie mecanică la arbore şi un 

generator electric pentru producerea de 

electricitate. 
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citate. 

Energia valurilor - energie 
verde la Marea Neagră 

 De  Gheorghe Samoilescu 
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