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CUPRINS

O scurtă prezentare
Pe data de 21.03.2919 am participat,
împreună cu dl Gheorghe Samoilescu, la lucrările
Adunării Generale AGIR.
Este de remarcat faptul că anul 2018 a fost foarte
bogat în evenimente realizate atât la nivel
național cât și teritorial (dedicate centenarului
AGIR și al MARII UNIRI).
Fiecare participant a primit o broșură care
conține lista activităților pentru anul 2019, atât la
nivel central cât și local.
În continuare o să enumăr câteva din problemele
abordate, alte detalii vor putea fi găsite pe site-ul
AGIR și în următorul număr al UNIVERSULUI
INGINERESC.
Principalele puncte ale ordinii de zi au fost:
prezentarea documentelor (raportul de
activitate a Consiliului Director, raportul
economico-financiar, raportul comisiei de
cenzori pe anul 2018), discutarea și supunerea
spre aprobarea a documentelor prezentate,
diverse și un moment muzical prezentat de ing.
Andrei Iliescu, dirijorul orchestrei inginerilor (din
care face parte acest cvartet).

O noutate importantă a fost lansarea proiectului
“FORUM NATIONAL AGIR” care se va desfășura
anual în altă localitate. Se va dezbate strategia de
dezvoltare economică pe un domeniu
reprezentativ, la care vor fi invitați atât specialiști
din domeniul respectiv cât și responsabilii cu
managementul lui la nivel local și național. În
2019 va fi organizat la CRAIOVA.
Fiecare participant la Adunarea Generală a
completat un CHESTIONAR cu propuneri
privind modalități de îmbunătățire a sistemului
educațional românesc, urmând ca ele să fie
centralizate și transmise celor care conduc acest
sistem.
Deoarece cotizația anuală a membrilor este
foarte mică și sunt mulți restanțieri, este foarte
greu să acoperi cheltuielilor necesare pentru ca
asociația să-și poată desfășura toate activitățile
propuse în programul anual. Pe lângă urgentarea
plăților restante ar mai trebui atrase surse
suplimentare (sponsorizări, donații etc).
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Colțul epigramistului
Obrăznicie
Copil fiind, cu creierul de-un gram,
Tot timpul la oglindă mă strâmbam;
Acum, când anii-n spate se adună,
Oglinda văd că zilnic se răzbună.
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Teza de abilitare “HYBRID MODELING IN MECHANICAL
ENGINEERING”. REZUMAT
Referitor la redirecționarea a 2% din impozitul
pe venit, au răspuns foarte puțini membri. Având
în vedere că termenul de depunere s-a prelungit,
vă rugăm să descărcați formularul de pe site AGIR
(care este completat cu datele AGIR- ULUI), să-l
completați cu datele dumneavoastră și apoi să-l
depuneți la ANAF sau să-l transmiteți la AGIR
până pe data de 15 iulie.
O altă urgență se referă la obținerea de
sponsorizări sau donații (realizate de către noi,
direct și/sau de alte persoane sau organizații)
necesare pentru refacerea unor importante
lucrări de artă plastică din „Casa Inginerilor”
situată în bd. Dacia nr. 26 București, construită
prin donații ale inginerilor și inaugurată în 1940.

De Emil Oanță

. În continuare vă prezentăm rezumatul tezei
de abilitare “HYBRID MODELING IN
MECHANICAL ENGINEERING” susținută pe
data de 21 Septembrie 2019 și despre care s-a
publicat un interviu în numărul anterior al JID.
Teza de abilitare cuprinde conceptele, rezultatele și
ideile obținute de-a lungul unei perioade de peste
trei decenii de cercetare științifică în ingineria
mecanică în care metodele asistate de calculator,
în special instrumentele software originale au
reprezentat principalul mijloc de investigare.

S-a făcut apel, la sucursale/filiale, să sprijine
valorificarea stocului mare de carte tehnică
existent în LIBRĂRIA AGIR.
Câteva observații și propuneri generale
La fiecare început de an ne propunem activități
reprezentative dar care, nefăcând parte dintr-un
adevărat Proiect de Țară, nu pot genera, din
păcate, o schimbare semnificativă în bine.
Primul pas care ar trebui făcut, după părerea
mea, ar fi revigorarea întregii societății civile
astfel încât ea să devină o entitate
reprezentativă. Este necesar ca membrii ei să-și
unească eforturile astfel încât să poată prelua
rolul de facilitator și/sau de „antrenor” și/sau de
„arbitru” în “jocurile” care se fac între mediul
politic și cel economic. Toți suntem de acord cu
necesitatea exersării acestui rol dar când este
vorba de implicare efectivă atunci fiecare are alte
priorități. Deocamdată suntem niște spectatori
care aplaudă sau fluieră sau înjură pe cei care
“joacă”.
Al doilea pas ar fi aducerea educației la nivelul
standardelor din țările dezvoltate.
Al treilea pas ar fi schimbarea atitudinii și
mentalității cetățenilor (de la cetățeanul simplu
până la cetățeanul de vârf) promovând
meritocrația, moralitatea și măsura având ca
prim obiectiv dezvoltarea unei noi generații care
să-și dorească și să facă o schimbarea de fond.
Să sperăm că, urmare a noilor alegeri, se va putea
crea contextul necesar pentru demararea
schimbării de fond, atât la nivel de individ cât și
de societate.

Primele cercetări au început în timpul studiilor
universitare când am fost inclus în proiecte de
cercetare științifică de către profesorii mei. Soluțiile
mele matematice și implementările modelelor
geometrice au fost foarte apreciate la conferințele
științifice studențești și la finalizare studiilor
universitare eram coautor la 7 lucrări științifice
împreună cu profesorii mei, lucrări prezentate de
mine la Conferințe Naționale ale profesorilor și
cercetătorilor. O altă realizare a fost participarea la
elaborarea unei cărți, în care au fost publicate două
dintre programele mele. După absolvire, în 1988,
am lucrat 2 ani într-un oficiu de calcul unde am
început primele proiecte software care m-au ajutat
ulterior în primele proiecte de mecanică
computațională.
Începând cu anul 1990 am fost preparator
universitar și din 1991 asistent universitar. În 1994
am devenit șef de lucrări iar din 2002 sunt
conferențiar. În perioada 1990-1991 am participat
la cursul de Tensometrie din Catedra de Rezistența
Materialelor a Institutului Politehnic din București,
curs susținut de valoroși profesori față de care îmi
exprim
profunda
recunoștință.
Mecanica
experimentală era un domeniu nou pentru mine și
am înțeles faptul că studiile experimentale sunt
foarte importante în cadrul unui proiect de
cercetare. Acesta a fost un nou domeniu pe care lam adoptat și am participat implicându-mă direct
în mai multe proiecte experimentale pentru

industrie. De asemenea, am participat la mai multe
proiecte științifice și am înțeles că datele rezultate
din multe studii erau folosite sau ca date de intrare
în alte studii, sau pentru verificarea rezultatelor
altor studii.
Primul doctorat este în domeniul Inginerie
Mecanică și profesor coordonator a fost domnul
profesor Dinu Taraza, care mi-a recomandat cu
hotărâre desfășurarea unui proiect experimental
pentru industrie ca fundament al viitoarei mele
teze. Am reușit să finalizez un studiu experimental
complex la întreprinderea “MASTER SA”,
denumirea anterioară fiind “Institutul Național
pentru Motoare Termice”. După ce domnia sa a
devenit profesor la “Wayne State University” am
prezentat la Congresul SAE2000 rezultatele
studiului experimental și sunt foarte recunoscător
domnului profesor Dinu Taraza pentru noile
orizonturi deschise atât din perspectivă științifică,
cât și din perspectivă umană. Începând cu 1998
noul profesor îndrumător a fost domnul Acad. Dr.
H.C. Constantin Aramă, un alt profesor valoros,
care m-a îndrumat în ultima perioadă de elaborare
a tezei de doctorat apreciată cu calificativul “Cum
Laude”. După finalizarea tezei de doctorat în 2001,
am înțeles faptul că proiectele de complexitate
ridicată au ‘soluții similare’, indiferent de domeniul
proiectului și că aceste soluții au un numitor
comun. Mai mult, în acest context studiile
experimentale au un rol foarte important pentru
verificarea modelelor teoretice, deci ar trebui să
aibă un rol important și în contextul ‘soluțiilor
similare’.
Cel de al doilea doctorat a început în 2001 la
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică
Economică din cadrul Academiei de Studii
Economice București și m-a ajutat să înțeleg
complexitatea modelelor economice care erau
fundamentate pe formulări probabilistice și
stohastice, să îmi actualizez cunoștințele din
domeniul programării calculatoarelor, să particip
la proiectul LASCOT de tip ITEA și să întâlnesc noi
profesori valoroși. Sunt recunoscător domnului
profesor Ilie Tamaș, care m-a îndrumat peste două
decenii în domeniul programării calculatoarelor și
domnului profesor Ioan Odăgescu, îndrumătorul
celui de al doilea doctorat, finalizat în 2007. La
finalizarea acestui doctorat o nouă idee a apărut:
aceea de a integra rezultatele numeroaselor tipuri
de studii aparținând unor domenii științifice
distincte.
Începând cu 1990 am mai acumulat experiență în
mai multe domenii din inginerie deoarece i-am
ajutat pe colegi cu implementările pentru tezele lor
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de doctorat, ceea ce a însemnat pentru mine marea
șansă de a învăța mai mult în ceea ce privește
fondul matematic al soluțiilor lor și privind
implementarea
soluțiilor
originale
corespunzătoare.
Ideea de a include numeroasele studii ale unui
proiect, idee persistentă de-a lungul anilor, într-un
nivel superior de înțelegere a condus la conceptul
de ‘model hibrid’.

În acest fel, un model hibrid este interesant din mai
multe puncte de vedere privind soluțiile originale
imaginate pentru:
• Componentele analitice care pot fi incluse întrun proiect, secțiunea B.1.4;
• Metodele numerice folosite pentru dezvoltarea
de modele numerice, secțiunea B.1.5;
• Expertiza din domeniul mecanicii experimentale
necesare într-un proiect, secțiunea B.1.6;
• Câteva proiecte prezentate ca exemple privind
complexitatea ridicată, din acest motiv fiind
definite drept ‘modele hibride’, secțiunea B.1.7;
• Instrumentele software folosite pentru a rezolva
probleme analitice, numerice și experimentale,
secțiunea B.1.8;
• Instrumentele software folosite pentru
integrarea informațiilor rezultate din studiile
individuale într-un metanivel de înțelegere a
fenomenelor investigate, secțiunea B.1.8.
O problemă inițială a fost să înțeleg ce definesc
cercetătorii prin ‘model hibrid’ și care ar fi rolul
mulțimii de concepte prezentate în această teză
pentru a defini un ‘model hibrid’, așa cum rezultă
din experiența acumulată de mine de-a lungul
anilor. În orice caz, definirea unui ‘model hibrid’ ar
trebui să fie vagă, deoarece are atributele noțiunii
de ‘adevăr’, așa cum ne învăța profesorul Liviu
Mitrănescu în cursurile de Filozofie din anii 19831984:
• Subiectiv, deoarece este rezultatul unui grup
care are experiențe și percepții specifice, limitate;
• Relativ, deoarece nu epuizează obiectul
cunoașterii;
• Obiectiv, deoarece exprimă aspecte, fapte și
soluții ale unei probleme reale.
Aspectele multiple referitoare la denumirea ‘model
hibrid’ sunt prezentate în secțiunea B.1.2.

După ce am identificat aspectele de bază ale unui
model hibrid, este interesant să avem o viziune de
ansamblu privind componentele sale, care pot fi
clasificate folosind mai multe criterii. Prima
observație ține de natura componentelor sale care
pot fi sau teoretice (analitice sau numerice) sau
experimentale. Al doilea criteriu se referă la
problemele practice care trebuie rezolvate într-un
‘model hibrid’, fiind prezentată o lungă listă de
componente, fiecare fiind detaliată într-o secțiune
următoare. În final, dar nu în ultimul rând, potrivit
criteriului referitor la suportul teoretic folosit
pentru a concepe și dezvolta componente ale unui
‘model hibrid’, este prezentată o listă cu discipline
studiate în facultate. De asemenea, este
prezentată ideea că nu există modele ‘pure’, care
să poată fi incluse într-o categorie unică, iar
metoda de concepere a modelelor hibride este de a
crea o schemă logică ale cărei elemente sunt studii
care au intrări, ieșiri, conexiuni între ele, cicluri și
criterii de stopare a cercetării, similare cu metodele
folosite în Unified Modeling Language, adică UML.
Componentele analitice sunt prezentate în
secțiunea B.1.4. Pentru a fi mai bine înțelese
aspecte incluse în această secțiune, a fost folosită
o prezentare graduală, de la simplu la complex.
Multe figuri au fost adăugate pentru a susține
aspectele tehnice. Implementările originale ale
aspectelor teoretice sunt prezentate în secțiune
B.1.8 cu scopul de a avea o viziune de ansamblu
privind instrumentele software dezvoltate de-a
lungul timpului. Primul aspect prezentat în această
secțiune se referă la definirea domeniului de calcul,
care este de cea mai mare importanță pentru
aplicații. De-a lungul timpului am dezvoltat un
concept de tip algebră booleană pentru definirea
domeniilor. Această algebră booleană operează cu
forme geometrice ‘simple’, în această categorie
fiind incluse toate entitățile pentru care există
metode directe de calcul pentru parametrii
definitorii, care în Rezistența Materialelor sunt
caracteristicile geometrice. O definire generală a
unei astfel de entități se bazează pe aproximarea
cu funcții spline a frontierelor, în acest fel fiind
posibil să definim orice domeniu. Au fost deduse
soluții matematice originale de calcul și au fost
implementate și testate. O altă definire generală
se referă la aproximarea liniară a frontierei,
întregul domeniu fiind împărțit în poligoane.
Relațiile de calcul au fost implementate pentru
multe forme de secțiuni transversale cu scopul de a
studia precizia metodei și pentru a desprinde
concluzii generale privind cele mai bune practici
care conduc la rezultate precise. Pornind de la
domeniile create pe baza unei algebre booleene,
am imaginat o metodă pentru calculul automat al
tensiunilor normale și tangențiale produse la
încovoierea unei bare. Primele rezultate ale
implementărilor mele au fost prezentate în 1998,
cu mult înainte ca aceste idei să fie găsite în
aplicații software comerciale bazate pe metoda
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elementului finit. Chiar și astăzi algoritmul folosit
pentru selectarea celor mai relevante puncte ale
tensiunilor oferă rezultate mai bune decât cele din
aplicațiile comerciale anterior menționate. Din
punct de vedere teoretic, adică matematic, această
algebră booleană este generală. Ar trebui de
asemenea conceput suportul algoritmic necesar
pentru utilizarea practică a definițiilor generale. Ca
atare, aspecte privind definirea algoritmică sunt de
asemenea incluse în această secțiune, în acest fel
fiind definite fundamentele pentru dezvoltarea de
software, ceea ce este prezentat în secțiune B.1.8.
Cu scopul de a prezenta alte soluții analitice, a fost
abordat modelul analitic complex al unui corp de
navă folosit pentru a rezolva probleme de
rezistența generală a navei. Discretizarea
secțiunilor transversale complexe și discretizarea
automată a curbelor din planul de forme pentru a
calcula forțele Arhimedice sunt câteva dintre
problemele legate de modelarea încărcărilor care
sunt prezentate în această secțiune. Toate
implementările soluțiilor analitice pot fi folosite ca
‘elemente predefinite’ pentru dezvoltarea unui
model hibrid.
Componentele numerice ale unui model hibrid au
de asemenea o natură teoretică iar soluțiile
originale sunt prezentate în secțiunea B.1.5. Am
început studiile în această direcție cu metodele
numerice generale și le-am testat intens în
implementările proiectelor de cercetare ale
colegilor. Fiind soluționări matriceale, am conceput
și dezvoltat un proiect software care procesează
matricele ca fișiere în acces direct, de orice mărime.
Această bibliotecă originală a fost de asemenea
utilizată pentru dezvoltarea de aplicații bazate pe
metoda elementului finit pentru a rezolva
probleme structurale și bazate pe metoda
diferențelor finite pentru a rezolva probleme de
transfer termic și de mecanica fluidelor. Detalii ale
acestui proiect software sunt prezentate în
secțiunea B.1.8.2. Fundamentul matematic al
metodei diferențelor finite aplicată în probleme de
transfer termic este de asemenea prezentat în
această secțiune. Mai multe idei privind
generatoare originale de date de intrare pentru
aplicații de element finit și metode originale de a
importa date în aplicațiile comerciale sunt
prezentate în secțiunea B.1.8.
De-a lungul timpului am considerat studiile
experimentale ca fiind de cea mai mare
importanță, ca atare am participat implicându-mă
efectiv în toate etapele, în mai multe proiecte
experimentale. A rezultat o experiență importantă
privind ideile și metodele de a concepe, de a
dezvolta și de a desfășura un experiment, aspecte
care sunt incluse în secțiunea B.1.6. O problemă
care trebuie rezolvată în prelucrarea datelor
experimentale este de a selecta un subset de date
care conține cele mai relevante dintre datele
achiziționate experimental. Criteriile folosite
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pentru crearea acestor submulțimi, implementările
și câteva dintre rezultate sunt prezentate în
această secțiune. O altă contribuție originală o
reprezintă o metodă de determinare automată a
câmpului de izostatice, plecând de la câmpul de
izocline în fotoelasticimetrie. Această metodă
folosește aproximarea spline a curbelor, în această
secțiune fiind prezentată teoria, implementarea și
rezultatele studiului.
Secțiunea B.1.7 prezintă două exemple de
modele hibride. Acest concept s-a cristalizat după
2007, an în care am finalizat cel de al doilea
doctorat iar în această secțiune sunt prezentate
toate studiile care sprijină acest concept. Primul
studiu se referă la starea de tensiuni din bloc
carterul unui motor cu ardere internă. O parte din
datele experimentale este folosită pentru
calibrarea modelului iar o altă parte este folosită
pentru evaluarea preciziei modelului cu elemente
finite. Odată ce precizia este atinsă, modelul este
folosit pentru a rezolva alte probleme: minimizarea
greutății, motor instalat pe suporți deplasați și bloc
carter fabricat dintr-un alt material. Cel de al
doilea studiu se referă la brațul unui decantor
secundar de la o stație de epurare. Au fost create
mai multe modele, iar conceptul de ‘bază de date
comună’ a fost folosit pentru genera automat
datele de intrare ale tuturor modelelor teoretice.
Experimentele au fost desfășurate folosind un
instrument de măsură conceput de mine, adică un
cric hidraulic în care am introdus un manometru, în
acest fel fiind folosit ca traductor de forță. Alte
metode experimentale au fost de asemenea
concepute. Acest studiu este o parte a cercetării
dintr-o teză de doctorat și nu prezint prea multe
detalii până la prezentarea publică a tezei. Oricum,
mai multe rezultate ale studiilor au fost prezentate
în lucrări prezentate de-a lungul timpului, lucrări
indexate WoS.
Toate aspectele prezentate în secțiunile anterioare
pot fi considerate teorii dacă nu există
implementări ale acestora. Secțiunea B.1.8.2
prezintă câteva proiecte software dezvoltate în
domeniul mecanicii computaționale. Anterior au
fost menționate proiectele referitoare la
generatoarele automate de date de intrare
(secțiunea B.1.8.1) și despre matricele procesate
ca fișiere în acces direct (secțiunea B.1.8.2).
Referitor la proiectul de procesare a matricelor ca
fișiere, alte componente dezvoltate sunt:
• Interfețe între un fișier ASCII de tip matrice și
numeroase limbaje de programare, în acest fel fiind
posibilă transferarea de informații între aplicații
dezvoltate în limbaje de programare diferite în
cadrul unui model hibrid. În anexa C2 este
prezentată o aplicație software originală
dezvoltată în AutoLISP care conectează fișiere de
tip ‘matrice’ cu mediul AutoCAD. Deoarece în
AutoLISP sunt implementate numai fișiere în acces
secvențial, nu pot fi folosite fișiere în acces direct,

soluția mea folosește un program extern care este
lansat din aplicația AutoLISP. În funcție de
parametrii din fișierul text de configurare a
aplicației externe, fișier creat în AutoLISP, aplicația
externă citește un anumit element al matricei,
adică o anumită linie/înregistrare din fișierul
‘matrice’ și îi scrie câmpurile într-un fișier ASCII,
care este ulterior citit în aplicația AutoLISP.
• Există de asemenea soluții pentru minimizarea
timpului de acces, fie prin folosirea unui RAM disc,
sau prin utilizarea alocării dinamice de memorie,
adică a unui vector de liste circulare dublu
înlănțuite. Este de asemenea prezentată o
generalizare a listei circulare dublu înlănțuite, noua
soluție fiind capabilă să încarce tipuri distincte de
date și de structuri de date.
• O listă de aplicații software originale care
folosesc fișiere ‘matrice’ este de asemenea
prezentată.
• O soluție de creare de interfețe între studiile
distincte ale unui model hibrid este foarte
importantă și este prezentată în secțiunea B.1.8.3.
Aceasta se bazează pe fișiere text de tip CSV, fiind
dezvoltate în C++ aplicații de tip ‘header’ pentru
diferite tipuri de date conținute de aceste fișiere:
numere, șiruri de caractere și altele. Toate
aplicațiile C++ care vor fi dezvoltate pot folosi
aceste biblioteci de tip ‘header’ pentru a accesa
date de intrare din fișiere CSV. O soluție similară a
fost dezvoltată în OCTAVE. În mod similar, pentru
Femap/Nastran am dezvoltat o aplicație în Visual
Basic care citește un fișier CSV și returnează o
informație de tip ‘Variant’, care este utilizată ca
tablou de valori (matrice). Acest tablou este
ulterior folosit pentru a crea submodelele
modelului cu elemente finite: geometrie sau
discretizare, încărcări și condiții la limită. În acest
fel un fișier CSV poate fi folosit de toate
componentele unui model hibrid.
Efectuarea de calcule cu precizie arbitrară, adică
cu precizie imensă, a devenit o preocupare atunci
când soluții matematice ‘pure’ au produs erori de
depășire de format, denumite erori de ‘overflow’.
Prin folosirea unei precizii extinse adecvate,
această problemă a fost depășită și în prezent am
un instrument pentru calculul sumelor din
dezvoltările în serie, metodă matematică adeseori
folosită în inginerie. Detaliile sunt prezentate în
secțiunea B.1.8.4.
Modelele hibride nu pot fi concepute fără
componentele software originale respective,
concluziile privind ideile, metodele și mediul
corespunzător pentru dezvoltarea acestui tip de
instrumente fiind prezentat în B.1.8.5.
În cadrul etapelor de procesare de date apar
anumite momente în care trebuie elaborate
decizii. Analistul nu poate suspenda execuția
programului pentru a modifica direcția în care
soluția numerică avansează. În orice caz, un
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analist trebuie să ia în considerare toate criteriile și
toate domeniile de valori ale soluțiilor aproximate
pentru a defini o problemă decizională. O metodă
de a elabora decizii obiective este prezentată în
B.1.8.6, unde sunt de asemenea prezentate o serie
de studii de caz.
În dezvoltarea instrumentelor software ale unui
model hibrid vizualizările sunt importante
deoarece ochiul sintetizează rezultate exprimate
grafic într-un mod mult mai eficient decât prin
citirea unei mulțimi masive de informații numerice.
Rezultă că un analist trebuie să identifice metodele
și instrumentele pentru vizualizări științifice ale
datelor, acestea fiind sumar prezentate în
secțiunea B.1.8.7.
Există situații când integrarea rapidă a datelor și
dezvoltarea rapidă de aplicații software constituie
o cerință critică. În aceste cazuri o soluție
inteligentă este de folosi principiile conceptului de
‘metaprogramming’. În secțiunea B.1.8.8 sunt
prezentate câteva exemple privind câteva
programe originale concepute de mine care
generează automat programe. În acest fel,
procesorul de date care face automat interpolări
spline dezvoltat în OCTAVE generează automat
programe în mai multe limbaje de programare ce
pot fi imediat integrate în aplicații de nivel mai
înalt. Alte aplicații originale au fost dezvoltate în
C++ sub forma de fișiere ‘header’, deci pot fi folosite
de alte aplicații C++. În anexa C1 sunt prezentate
câteva dintre programele automat generate.
Studiile teoretice de natură analitică privind
rezistența corpului de navă prezentate în secțiunea
B.1.4.2 sunt continuate prin prezentarea soluțiilor
software în secțiunea B.1.8.9. În prima parte a
secțiunii sunt prezentate: principiile care trebuie
avute în vedere când o nouă problemă trebuie
rezolvată (exprimată sub forma unei scheme
logice), algoritmul universal de rezolvare a
problemelor conceput de Herbert Alexander Simon
și un algoritm interesant bazat pe ideea de
minimizare, de contracție succesivă a spațiului de
căutare a soluțiilor. Implementarea acestei idei în
cazul problemei echilibrului navei pe apă calmă a
dus la un volum de iterații de 2.48834E-07% față
de cel calculat pentru metoda Greedy care ar
conduce la aceeași precizie a rezultatelor. În finalul
secțiunii este prezentată aplicația MIPVes dedicată
desenării automate a diagramelor de eforturi și a
formei deformate a structurii pentru un model
analitic de corp de navă. Facilitățile aplicației sunt
prezentate pe scurt.
Activitățile în domeniu educațional sunt
prezentate în secțiunea B.1.9. Cursurile oficial
recunoscute în domeniul educațional la care am
participat, o listă cu absolvenții care au confirmat
valoarea lor și titlul de ‘Profesor Bologna’ sunt
primele idei prezentate în această secțiune.
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Urmează metodele educaționale pe care le folosesc
pentru a crește gradul de motivare al studenților:
bonus pentru prezență, bonus pentru răspunsuri și
comentarii inteligente, materiale educaționale de
tip multimedia care urmează a fi dezbătute la ore,
examene parțiale. Integrarea Rezistenței
Materialelor în ansamblul planului de învățământ,
diagramele principalelor noțiuni (capitole/module)
care sunt prezentate la începutul fiecărui curs,
formularul original de feedback care trebuie
completat de studenți în ultimele săptămâni ale
semestrului sunt de asemenea amintite. Două
exemple privind materialele vizuale folosite la
dezbateri sunt de asemenea prezentate.

multe idei: OpenGL API pentru grafică
personalizată, biblioteca CGAL pentru algoritmi în
geometrie și ParaView pentru soluții de nivel înalt.
Pentru partiționarea discretizărilor în metoda
elementului finit și pentru partiționarea grafurilor
poate fi folosită soluția METIS, care are atât
programe independente, cât și o interfață de
programare prin care îi pot fi folosite bibliotecile.
O componentă a mediului de dezvoltare de
instrumente software este OCTAVE, fiind
necesară încorporarea, înglobarea bibliotecilor
OCTAVE în aplicații C++. În acest fel pot fi folosite
bibliotecile performante de metode numerice în
instrumentele C++ ale modelelor hibride.

Secțiunea B.2 conține direcții de dezvoltare în
cercetare și în domeniul educațional, fiind
identificate patru direcții principale.
Un prim grup de idei este dedicat recunoașterii
modelelor repetitive în mai multe domenii și
metode de a aplica metode noi din IT, de exemplu
algoritmi meta-euristici, pentru a rezolva probleme
într-un alt domeniu din știință, cum are fi
motoarele cu ardere internă. Poate fi observat un
domeniu larg de teme de cercetare care pot folosi
instrumentele software deja dezvoltate de mine.
Conceperea de noi metode de calcul în ingineria
mecanică pe baza unor abordări matematice
originale reprezintă cel de al doilea grup de idei.
Astfel, este prezentată o listă de probleme care pot
fi modelate, ca o continuare firească a problemelor
rezolvate până în prezent. Soluțiile software
corespunzătoare pot fi folosite ca ‘prefabricate’ în
proiecte de nivel superior, cum ar fi dimensionarea
automată sau modelele hibride.
Conceperea de metode noi de calcul și de
vizualizare bazate pe cele mai recente realizări din
IT reprezintă cea de a treia direcție.
Noi idei privind dezvoltarea de aplicații într-un
mod cât mai general pot fi găsite în literatura de
specialitate care tratează subiectul ‘design
pattern’.
Calculul paralel reprezintă o metode de a crea
rezolvitori rapizi care pot fi folosiți pentru a
concepe noi soluții matematice și noi algoritmi. În
acest sens Open MPI și CUDA pot asigura suportul
tehnic necesar unor astfel de dezvoltări.
Calculul cu precizie arbitrară (extinsă) este
important, în această direcție fiind necesare funcții
trigonometrice de precizie controlabilă care pot fi
folosite în serii trigonometrice. Amintesc faptul că
una dintre soluțiile de a evita apariția erorilor de tip
‘overflow’ este folosirea preciziei extinse.
Referitor la crearea de interpretoare grafice
pentru vizualizări științifice, pot fi folosite mai

Crearea de lucrări de laborator care să permită
operarea de la distanță poate conduce la crearea
unei rețele de astfel de facilități, pe care le
denumesc ‘e-Labs’. Aceste facilități pot fi folosite
prin acces partajat de mai multe universități sau
grupuri de cercetare. Aceasta este o altă idee de
dezvoltare în direcția studiilor experimentale.
O direcție de dezvoltare în domeniul educațional,
secțiunea B.2.2, este de a crește inteligența
emoțională a studenților noștri odată cu creșterea
cunoștințelor tehnice și a aptitudinilor lor. În acest
sens, studenții ar trebui să fie conștienți că “IQ gets
you hired, but EQ gets you promoted!”. Studenții
trebuie de asemenea încurajați să facă legături
între influențele de tipuri diferite pentru a înțelege
un fenomen: temperaturi înalte/reduse, coroziune,
materiale speciale și altele. Colectarea de noi
materiale multimedia pentru a fi incluse în
biblioteca de materiale grafice pentru predare
constituie o altă direcție.
Rezumatul este o prezentare succintă a tezei de
abilitare, care, la rândul ei, este un raport concis al
activității mele de-a lungul a mai mult de trei
decenii. Pentru a concluziona, modelele și
mentorii pe care i-am avut de-a lungul studiilor
universitare și în special a celor doctorale m-au
ajutat de-a lungul anilor să găsesc soluții în
perioadele de întrebări, de întrebări multiple. Am
înțeles că munca asiduă, răbdarea, siguranța și
dorința de a construi o ierarhie de valori adevărate,
așa cum sunt profesorii mei, vor oferi mereu
satisfacții. Consider că această teză este un semn
de recunoștință pentru ei și o promisiune pentru
generațiile următoare.
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JURNAL DE CĂLATORII

Excursie ”Canada &
America Grand Tour“ (partea II-a)
De Niculai Orac
In ziua de 14 Sept 2018 am plecat spre Boston
(cca 800 Km). Din New Jersey, am traversat
fluviul Hudson pe podul suspendat “G.
Washington”, construit în perioada 1927- 1931, cu
deschiderea între stâlpi de 1,069 Km, la acea dată
fiind premiera mondiala. Fac precizarea că în
2017, făcând o excursie în Japonia, am trecut cu
autocarul pe podul suspendat” Akashi Kaikyo”
cu deschiderea între stâlpi de 1,91 Km, actual
record mondial. După traversarea Hudsonului,
am trecut prin zona de Nord a Manhattanului (
Harlem), Long Island, cartierele Bronx și Queens
din New York și intrând pe autostrada 95, pe
malul Oceanului Atlantic, am traversat statul
Connecticut de la Sud la Nord, trecând pe lângă
orașele Bridgeport, Milford
și New Haven
(orașul renumitei Universității Yale). La prânz am
ajuns în statul Rhode Island, cel mai mic stat din
SUA, care are 643 Km de coasta la Oceanul
Atlantic. Câteva ore am vizitat orașul Newport
(24.000 locuitori) situat la Oceanul Atlantic,
denumit “Orașul Caselor Albe
de Vara”,
construite din lemn, aparținând familiilor bogate
din societatea Americană. În Newport se află
clădiri istorice și cea mai veche sinagogă din
Statele Unite ale Americii. Din autocar am văzut
cele mai frumoase conace și am vizitat “Shoul
vânzării bărcilor de lux” din port și casa
Vanderbilt, construită în 1895 și care are 72 de
camere și o evaluare de 7 milioane $.
Evoluția Newport de la colonia britanică din
1639, până la câștigarea independenței.

După masa ne-am continuat drumul spre
Boston, capitala statului Massachusetts,
puternic
centru
industrial,
cultural
și
administrativ, oraș cunoscut în lume pentru
renumitele Instituții de învățământ superior ,
Universitatea Harvard
și Institutul de

JURNAL INGINERESC DOBROGEAN

NR 15/2019

Tehnologie. Bostonul se întinde pe o suprafața
de 124 Kmp. și ca mărime este al 6-lea oraș al
Statelor Unite ale Americii, cu 700.000 locuitori
(cu suburbiile, 4,5 milioane). Istoria orașului a
început în zona peninsulară ocupată de coloniștii
englezi și italieni în anul 1640. Rebeliunea
coloniștilor împotriva armatei britanice, pentru
câștigarea independentei fată de Anglia, a
început în biserica în anul 1760.
Acolo este și astăzi, locul cel mai popular din
Boston, unde și noi am staționat, am primit
explicațiile și am făcut fotografiile prezentate
mai jos. Este vorba de Catedrala “Sf. Treime” și
cel mai înalt și modern bloc turn (cca 50 etaje)
din Boston. în foto se vede că pe învelișul din
sticlă a blocului se conturează umbra catedralei.
Din prezentările ghizilor, rezultă că orașul
Boston, port la Oceanul Atlantic, a rămas în
istoria S.U.A.cu multe premiere și anume: este
locul unde s-a declanșat revoluția industrială
începând cu industria textilă; aici s-a construit
prima biserică baptistă, primul teren de golf,
primul vagon restaurant pe CF, a apărut primul
ziar înființat de o femeie, în 1894 a fost folosit
primul laborator de analize medicale, în 1896 s-a
construit prima mașină de curse și altele.

țară cu suprafața de 10 milioane de Kmp (a 2-a
ca mărime în lume, după Rusia), din care 40 %
acoperită cu păduri, arțarul fiind arborele
național. Canada deține 20 % din apele dulci ale
lumii. Aceasta tară modernă, supercivilizata, este
formata din 3 teritorii și 10 provincii. La Sud se
mărginește cu 48 de state americane, granița în
majoritate fiind pe marele fluviu “Sf. Laurentiu”
care se alimentează din Marile Lacuri și parcurge
1197 Km. pana la vărsare în Oceanul Atlantic. La
N-V, Canada sa mărginește cu statul american
Alaska. Iar la Est
și Vest cu Oceanul
Atlantic,respectiv Oceanul Pacific. Începând cu
anul 1982, Canada a devenit independenta fata
de Regatul Marii Britanii. Jumătate din populația
Canadei are vârsta sub 35 de ani iar 60 % din
locuitori au studii superioare.
După o ora de mers pe autostrada ce străbate
întinsele câmpii agricole al provinciei Quebec, la
ora 14.00 am intrat în Montreal, traversând o
rețea de poduri peste fluviul Sf. Laurentiu. Orașul
Montreal (“muntele regal”) este așezat pe o
insula, în zona mai existând 74 de insule în jurul
albiei marelui fluviu. Este al 2-lea oraș ca mărime
în Canada, după Toronto. După Paris, este cea
mai mare aglomerație francofonă. Din autocar
am văzut zona centrală nouă iar după masă am
vizitat pietonal orașul vechi după care ne-am
cazat la un hotel, lângă Baza Olimpică și în
apropierea autostrăzii Montreal - Quebec.
O imagine de la Catedrala” Regina Maria a lumii”
și una de la Catedrala “Notre Dame” din
Montreal.
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în ziua a VII-a a excursiei (16 Sept. 2018), am
făcut un tur pietonal de 3 ore în zona centrală a
orașului, vizitând Catedralele “Notre Dame” și
“Marie-Reine-du –Monde”, cele 4 Universități (2
anglofone și 2 francofone), metroul (orașul
subteran) și portul vechi. Rețeaua subterană a
orașului este enormă, cu pământul excavat din
subteran, canadienii construind o insula
artificială. Trebuie să menționăm că în Montreal
se află și cea mai mare gradină botanică din lume
și un important Circuit de Formula 1.

Montreal, portul vechi

La Catedrala “Sf.Treime”
După un scurt tur de oraș și în zona portului
Boston ne-am cazat la un hotel pe traseul ce
urma să-l parcurgem a doua zi spre Canada. În
ziua de 15 Sept.2018 am plecat spre Montreal (
cca 400 Km.), trecând
prin micile state
americane, New Hampshire
și Vermont,
situate în zona “New England “(Noua Anglie).
După anul 1620, primii pelerini englezi, irlandezi
francezi, italieni și olandezi veniți în America, au
înființat în zona “New England” 13 colonii. După
câștigarea independentei, acestea au devenit
printre primele state fondatoare a S.U.A. Astfel,
New Hampshire cu capitala la Concord, devine
al 9-lea stat al SUA la data de 21 iunie 1788 iar
Vermont cu capitala la Montpelier, devine al 14
–lea stat al SUA la data de 4 martie 1791.
La ora prânzului am trecut granița în Canada, o

După masă am plecat la Quebec, oraș romantic
care a conservat cultura francofonă și spiritul
european.
Timp de 3 ore a durat turul pietonal în care
ghidul local ne-a prezentat istoria orașului
Quebec începând cu locul de înființare, în anul
1608. Am parcurs importantele obiective
turistice

Telecabina din Quebec
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precum Castelul Frontenac, Piata Armelor,
telefericul, Cap Diamant, Piata Regală,
strădutele înguste cu case de piatră de pe malul
fluviului Sf. Laurentiu și faleza portului în care
erau acostate 2 nave mari de pasageri. Vizita la
Quebec s-a încheiat seara, cu explicațiile date în
fata zidului cu fresca de 420 mp., reprezentând
istoria Quebecului. În ziua de 17 Sept. 2018, cea
de a VIII-a zi a excursiei noastre, am plecat spre
Ottawa, al 3-lea oraș ca mărime după Toronto și
Montreal și capitala a Canadei, stabilită de
Regina
Angliei
în
anul
1867.

Ottawa, clădirea Parlamentului Canadei
construita în anul 1863.

Ottawa, la confluenta râurilor Ottawa,Gatineau
și canalul Rideau la granița cu provincia Quebec.
Capitala se întinde pe 2 localități despărțite de
râul Ottawa și anume: Gatineau cu 300.000
locuitori ce aparține provinciei francofone
Quebec și Ottawa cu un milion de locuitori ce
aparține provinciei anglofone Ontario. Din
aceasta cauză, în capitala Canadei, 75 % din
locuitori vorbesc engleza și 25% franceza. Primul
obiectiv vizitat în Ottawa a fost” Muzeul de
Istorie și Civilizație al Canadei” este amplasat în
Gatineau, într-o construcție cu o arhitectură
deosebită. Muzeul prezintă istoria Canadei din
toate perioadele. După ce am trecut râul Ottawa
am făcut turul capitalei admirând clădirea
Parlamentului (1863), Biblioteca Parlamentului
(1876) și Catedrala catolică.
Capitala Otawa cunoaște în prezent cea mai
rapida dezvoltare urbană de pe continentul nordamerican. Datorită și frumuseții peisagiilor, acest
oraș este vizitat de cca.5 milioane turiști/an.
Pe data de 18 Sept, 2018,a IX–a zi a excursiei
noastre, ne-am aflat la Gonanoque ( 5000 loc). în
Rokport am efectuat o croaziera de o oră pe
fluviul Sf. Laurentiu”, printre cele 1000 insule ( pe
o suprafață de 100 Kmp sunt 1793 insule ce
aparțin provinciei Ontario). Lacul Ontario are
18.500 Kmp. și o adâncime de 86 m. După
croaziera de la Rockport, am plecat spre Toronto,

Drumul de la Quebec până la Ottawa, mergând
pe autostrada transcanadiană (drumul Nordului)
care leagă cele 10 provincii, a durat cca. 6 ore. Am
trecut prin sudul provinciei Ontario, zona cu
rezerve de cobalt și ape,industrie hidro și auto
(toate mărcile auto se asamblează în Ontario)

Ottawa, Muzeul de Istorie
în aceasta provincie predomină industria IT,
cercetarea și înalta tehnologie de fabricație în
care lucrează peste 300.000 de oameni. Tot aici o
mare dezvoltare o are industria lemnului și
hârtiei, turismul, vânătoarea și practicarea
sporturilor de iarnă. Ottawa, capitala
administrativă a Canadei este situată în Estul
provinciei Ontario, pe malul drept al râului

capitala Statului Ontario. Cu 5,5 milioane de
locuitori (din care 20% italieni, care au venit după
englezi), Toronto are cea mai densă populatie din
Canada. Este cel mai mare oras al Canadei,
puternic centru financiar și comercial. Am făcut
turul orașului cu autocarul admirând Toronto
Harbour, zona centrală cu Primaria (2 blocuri
semicilindrice, în oglinda) și CN Tower (Turnul
National al Canadei, înalt de 533 m.), după care
un tur pietonal prin zona comerciala, biserica
metropolitană, B-dul Universitatii, Universitatea
Toronto, cea mai mare din Canada cu 53.000 de
studenti ( taxa anuala pentru canadieni= 8000 $
iar pentru straini =16.000 $), și în final am urcat
pe platforma CN Tower, la inaltimea de 441 m.
Timp liber în oras și cazare în Toronto.
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O fotografie la baza CN Tower. Turnul
național al Canadei cu h=533m.
Pe data de 19 Septembrie 2018 a X-a zi a
excursiei noastre, am plecat la cascada Niagara.
Turnul Skylon Niagara, Cascada Niagara (partea
americană și partea canadiană). (Vederi din
restaurantul
turnului
Skylon,
platforma
superioară)
..
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Între Toronto și Niagara Falls Canada, am trecut
prin orășelul Lincoln cu 25.000 locuitori, care de
150 de ani cultiva mari suprafețe cu vită de vie, de
la care strugurii se culeg înghețați în lunile
noiembrie și decembrie și din care se face un vin
special. Am făcut o pauza de o oră în frumosul
oraș Niagara- of- the- Lake, plin de flori pe
trotuare și pe case. Acest oraș a fost prima
capitală a provinciei Ontario și este unul din cele
mai bine păstrate orașe din America de Nord.
După ce am trecut de hidrocentrala Ontario am
ajuns la Cascada Niagara. Insula Caprei împarte
fluviul Niagara în doua pe care se formează
Cascada Niagara Americana( lățime 60 m.) și
Cascada Niagara Canadiană, sub forma de
potcoavă cu lățimea de 792m. Cu vaporul am
mers până la baza celor 2 cascade iar după ora
18.00 am urcat în turnul Skylon Niagara Canada,
unde am servit și masa de seara. La ora 20.00 neam cazat la hotelul din Niagara Falls Canada.
În dimineața zilei de 20 Septembrie 2018, a XI-a
zi a excursiei noastre, am părăsit Canada,
reflectând la faptul că am văzut o tară
supercivilizata, în care englezii, irlandezii și
francezii, uniți de biserica catolică, au creat unul
din cele mai democratice state din Occident.
După ce am traversat pe pod fluviul Niagara, am
trecut granița în SUA și trecând prin orașul
Niagara Falls americană, pe lângă lacul Erie, neam încadrat pe autostrada spre statul
Pennsylvania. După prânz am vizitat orașul
Lancaster și Comunitatea Amish, o grupare
religioasă ( în SUA sunt cca. 400.000) cu doctrina
anabaptistă, fiind împotriva utilităților moderne
și trăind ca în evul mediu, fără curent electric.
Comunitatea Amish se ocupă cu agricultura și
creșterea vitelor. Cina foarte bogată și ecologică
ne-a fost servită la restaurantul Comunității
Amish. Cazare în Lancaster.
În ziua de 21 Septembrie 2018, a XII-a zi a
excursiei noastre am plecat la Philadelphia,
leagănul națiunii americane.

Constituția, un fragment, prezentă în Parcul
Istoric National al Independentei.
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În zilele de 22 și 23 Sept, am vizitat
Washington DC.

Acest articol este rezumatul celor prezentate în
CUVÂNT ÎNAINTE și POSTFAȚĂ și o mică
completare a lor.
Pe parcursul perioadei în care am scris cartea,
finalizată în acest an aniversar - împlinesc 70 de
ani, am încercat să fac o scurtă analiză a evoluției
mele ca individ corelată cu evoluția societății în
care am trăit, trăiesc și în care mi-aș dori să
trăiesc.

La Memorialul Licoln

Vizita la Muzeul Aerului și Spațiului
A fost o excursie frumoasa
tuturor.

și o recomand

PREZENTARE CARTE

Câteva cuvinte referitoare
la cartea: ”Despre tranziție, la
un moment aniversar”
De – Nicolae Fildan

În realizarea analizei am pornit de la câteva
premise și am urmărit atingerea unui scop
general comun. Pentru a prezenta sintetic
premisele, am apelat la afirmația lui Isaac Asimov
“Viața e plăcută. Moartea e liniștită. Tranziția
este problematică.”, care a devenit atât mottoul cărții cât și sursa de inspirație pentru stabilirea
titlului cărții. Mi-am propus ca scopul general
urmărit să fie unul optimist, atât la nivel de
individ cât și de societate, și anume: obținerea
stării de bine și de fericire. La nivel de individ,
se adaugă obținerea mântuirii, importantă
pentru finalizarea cu succes a tranziției de la
maturitate la eternitate. La nivel de societate,
obținerea stării de fericire va putea fi atinsă prin
tranziția de la societatea cunoașterii (knowledge
society) la societatea înțelepciunii (wisdom
society). Am speranța că această tranziție va fi
una de care vor beneficia, dacă nu noi cei de
vârsta a treia, măcar copiii sau nepoții noștri.
Când am selectat aceste “previziuni” m-am
bazat pe dezvoltarea spectaculoasă a
tehnologiilor disruptive, la nivel de societate și a
inteligenței spirituale, la nivel de individ. Prima
dezvoltare nu poate fi oprită de nimeni și de nimic
(este confirmată de evoluția istorică a acestei
lumi, de la descoperirea focului la roboții
inteligenți și la inteligența artificială) iar
dezvoltarea inteligenței spirituale, deja, nu va
mai depinde numai de religie.
În timpul scrierii acestei cărți am parcurs trei
etape. Prima etapă a fost de povestitor (care
pentru mine, ca inginer, a fost cea mai dificilă).
A doua etapă a fost de învățare din ceea ce știu.
A treia a fost de învățare din ceea ce fac sau am
făcut. Ca povestitor m-am concentrat pe
selectarea și prezentarea principalelor etape din
viața mea și a câtorva din principalele teme
abordate în articole și lucrări publicate anterior
(care au legătură cu tranziția) și sunt reproduse în
această carte. În timpul parcurgerii etapelor de
învățare m-am focusat pe concluzii și/sau
propuneri concrete referitoare la ce aș dori să se
întâmple la nivel personal și la nivel general.
În concluzie. Prin scrierea acestei cărți am
urmărit, în primul rând, să înțeleg drumul parcurs
de mine în viață, cu focusare pe ce mi-am propus
și ce am realizat sau nu am realizat, încercând să
găsesc, în final, cea mai bună soluție pentru
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realizarea cu succes a tranziției mele de la
maturitate la eternitate. În al doilea rând, să pun
la dispoziția nepoților mei și nu numai a lor,
câteva propuneri privind definirea și atingerea
scopului general urmărit pe parcursul vieții (la
nivel de individ, de familie și de societate),
propuneri bazate pe o analiză comparativă între
ce s-a întâmplat și ce mi-aș fi dorit să se întâmple,
cu speranța că ele vor fi de folos.
Îmi doresc (ca urmare a aprecierilor, a
propunerilor de îmbunătățire, a observațiilor
critice etc.) primite de la voi, cititorii acestei cărți,
să mă simt “obligat” să lucrez la o nouă ediție,
care, probabil, va fi una electronică.
Vă
mulțumesc anticipat și aștept ca aceste
propuneri să le transmiteți pe adresa de mail
nfildan@gmail.ro.
O precizare. Detalii referitoare la CUVÂNT
ÎNAINTE și la CUPRINS pot fi găsite pe site-ul
LIBRĂRIEI AGIR (la căutare, dacă cartea nu se
regăsește în lista de pe prima pagină trebuie să
introduceți categoria din care face parte această
carte: Memorii/Jurnale/Corespondente).
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Competitivitate (POC), contractul de finanțare
pentru proiectul cu codul SMIS 102839.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității
de CDI a României prin asigurarea accesului
cercetătorilor la publicații științifice şi baze de
date internaționale. Aceasta va duce la creșterea
gradului de implicare a mediului de cercetare
românesc în rețele de cercetare internaționale
specializate, demers major pentru dezvoltarea
viitoare
a
științei
şi
tehnologiei.
Principale rezultate ale proiectului vor fi:
- Dezvoltarea unui depozit național de
documente științifice, prin achiziția de arhive de
reviste și cărți electronice științifice în format
electronic, pentru a crea cadrul unei documentări
exhaustive;
- Asigurarea accesului comunității științifice din
România la resurse electronice științifice (baze de
date/platforme de reviste științifice în text
integral și baze de date bibliografice și
bibliometrice), în scopul susținerii cercetării,
inovării și stimulării producției științifice la nivel
național.
Valoarea totală a proiectului este de
248.988.000 lei, din care valoarea totală eligibilă
nerambursabilă este de 186.741.000 lei, iar
cofinanțarea din partea instituțiilor membre ale
Asociației ANELIS PLUS, participante în proiect,
este
de 62.247.000
lei.
Perioada de implementare este de 60 de luni
(18.07.2017 - 17.07.2022).

Prezentăm, în continuare, câteva informații,
preluate de pe site-ul proiectului, cu speranța că
acest proiect prezintă interes :

Detalii aici.

Pentru toți colegii care sărbătoresc
ZIUA de naștere în luna APRILIE 2019

Asociația Universităților, Institutelor de
Cercetare–Dezvoltare și Bibliotecilor Centrale
Universitare din România - ANELIS PLUS, în
calitate de beneficiar, a încheiat cu Ministerul
Cercetării și Inovării, în calitate de Organism
Intermediar, în numele şi pentru Ministerul
Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de
Management pentru Programul Operațional
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