JURNAL INGINERESC DOBROGEAN

Jurnal ]ngineresc Dobrogean (JID)
Nr. 16 / Mai 2019

http://www.agir-constanta.ro /jurnal-ingineresc-dobrogean/
„MÂINE VOI FI CEEA CE AM ALES ASTĂZI SĂ FIU.” — JAMES JOYCE

CUPRINS

Editorial
De - Nicolae Fildan
Avem speranța că și temele supuse atenției
dumneavoastră în acest număr o să prezinte
interes, cel puțin la nivelul celor anterioare.
La rubrica “Profil ingineresc’’, în acest număr vă
propunem o scurtă prezentare a realizărilor
domnului Sebastian Enache - director de
dezvoltare la grupul Monsson și membru AGIR
CONSTANTA. Ca să putem atinge scopul urmărit
(promovarea de bune practici și identificarea de
noi colaborări între membrii asociației și nu numai)
așteptăm puncte de vedere și propuneri de
articole similare .
Continuăm cu interesanta prezentare propusă de
doamna dr. ing. Tania Zaharia – director tehnic la
Institutul National de Cercetare Dezvoltare
Marină “Grigore Antipa Constanța și membru în
Consiliul Tehnico – Științific AGIR Constanța,
prezentare dedicată aniversării a 100 de ani de la
înființarea Comisiei Internaționale pentru
Explorarea Științifică a Mării Mediterane (CIESM).
Domnul Conf. Univ. Dr. Ing. Nistor Filip –
Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanța și
membru în Comitetul Editorial JID, face o scurtă și
interesantă prezentare a noilor tipuri de nave care,
folosind energie din surse regenerabile, se
încadrează în noile reglementări pentru mediul
marin.
La final, dar nu în ultimul rând, țin să-i mulțumesc
prietenului meu ing. Dan Norea – președinte al
Clubului Umoriștilor Constănțeni, atât pentru
faptul că ne delectează (în fiecare număr JID) cu
câte o epigramă cât și pentru prezentarea
deosebită făcută cărții mele „Despre tranziție, la
un moment aniversar”. În “Cuvântul înainte”, din
această carte, am promis că o să revin cu o nouă
ediție pentru a îmbunătăți și dezvolta unele idei
ținănd cont de propunerile și sugestiile primite de
la cititori. Pot să anunț că deja am început lucrul la
ediția a doua. Decizia a venit după ce am citit, la
recomandarea făcută de Dan (pentru care-i

mulțumesc foarte mult), ultimele două cărți scrise
de Yuval Noah Harari ( “Homo Deus. Scurtă
istorie a viitorului” și ”21 de lecții pentru secolul
XXI”). Pe scurt, autorul prezintă câteva viziuni și
previziuni foarte interesante privind evoluția
omenirii, bazate pe îmbinarea spectaculoasă de
observații din diverse discipline (de la istoria antică
la neurologie, de la filozofie la inteligența
artificială). La finalul ultimei cărți atrage atenția că
în următorii ani sau decenii
mai avem
posibilitatea să explorăm cine suntem și să alegem
soluția cea mai bună pentru viitorul omenirii. Deci,
la dezvoltarea propunerilor făcute inițial voi ține
cont și de provocările lansate de Harari. Aș dori să
precizez că acele propuneri optimiste făcute de
mine trebuie considerate ca venind din partea
unui cetățean obișnuit care vrea să înțeleagă ce se
întâmplă cu el și cu cei din jur și care este interesat
de ceea ce ar trebui făcut pentru obținerea stării
de bine și fericire la nivel de individ, de familie și
de societate. Și că la realizarea lor am fost
încurajat de faptul că în stabilirea clasamentelor
între țări, indicatorul cel mai reprezentativ a
devenit gradul de fericire. Cele bazate pe
produsul intern brut (PIB) trec pe planul doi. A
doua încurajare, una concretă referitoare la
România, a fost generată de rezultatele
deosebite ale alegerilor și referendumului din
26.05.2019 care-mi dau speranța că și în România
se va starta o tranziție reală către un nou tip de
societate, similar cu cel din țările dezvoltate. A
treia se referă la faptul că se fac pași importanți
referitor la unirea eforturilor religiilor pentru a
putea răspunde la cerințele și nevoile omului în
noul context mondial. Un exemplu concret este și
vizita Papei Francisc în România (31.05-02.06 /
2019) care promovat un mesaj foarte
convingător: SĂ NE UNIM ȘI SĂ MERGEM
ÎMPREUNĂ pe celași drum, un mesaj care ar
trebui urmat atât la nivel de țară cât și la nivel
global. Să sperăm că totul va fi bine chiar dacă în
acest moment sunt multe provocări la care nu
avem soluțiile necesare și suficiente .....
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Colțul epigramistului
Bal mascat
La slujbă, când avem un bal mascat,
E chin, mă doare mijlocul mereu
Tot salutând pe-oricine preaplecat...
Nu știți ce mască are șeful meu?
.
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PROFIL INGINERESC

Ing. Sebastian-Petre Enache, expert în dezvoltarea de soluții tehnice și de business
în domeniul energiei eoliene

d
Dl Sebastian Enache a
devenit membru AGIR
CONSTANTA în luna
octombrie 2018. În luna
următoare a cooptat
AGIR CONSTANTA în
de Nicolae Fildan
echipa de parteneri care
s-a implicat în realizarea
unui eveniment deosebit:
Conferința Carieră în
industria energetică 2018, 9-10 noiembrie 2018
la Universitatea OVIDIUS din Constanța. A fost
un eveniment reușit cu o participare
reprezentativă a studenților. A avut loc un dialog
interesant și eficient între părțile implicate
(studenți, cadre didactice, experți de la firme
reprezentative în domeniul energetic). A doua zi
studenții au participat la două întâlniri tehnice
care au avut loc la firma MOSSON (Renewable
Energy School of Skills, Dispecerat eoliene și
Parcual Eolian Mireasa) și la ENEL (Stație
electrică). Alte detalii sunt prezentate și pe blogul AGIR CONSTANTA la rubrica ȘTIRI.
Are o experiență de peste 15 ani în
consultanță în domeniul energiei eoliene,
servicii și administrarea afacerilor.
În calitate de co-fondator al Wind Power Energy,
înființată în 2007, societate din cadrul grupului
Monsson, dl Sebastian Enache și-a început cariera
în una dintre primele companii de consultanță în
domeniul energiei regenerabile din România,
coordonând peste 150 de campanii de măsurare a
vântului in întreaga Europa și contribuind la
dezvoltarea parcurilor eoliene cu o capacitate
totală mai mare de 2400 MW, inclusiv cel mai
mare parc eolian on-shore din lume în afara
Statelor Unite, parcul eolian Fântânele-Cogealac
600MW, aflat în prezent în proprietatea CEZ.
În calitate de inginer și expert în domeniul
energiei eoliene, dl Sebastian Enache a contribuit
la dezvoltarea și coordonarea unuia dintre primele
proiecte de prestare a serviciilor
private de prognoză în domeniul SRE în România
și a desfășurat campanii de certificare a datelor în
domeniu, introducând pe piață tehnologii de
ultimă generație precum LIDAR și SODAR.

începând cu anul 2010, dl Sebastian Enache a
înființat primul centru privat de dispecerizare din
România și unul dintre primele din Europa, care la
momentul actual monitorizează cu succes peste
35% din capacitatea SRE din România. Aspirând
spre o dezvoltare personală continuă și mai multă
experiență în domeniul SRE, dl Sebastian Enache
a continuat să participe la dezvoltarea serviciilor în
industrie, introducând în același timp pe piață
produse realizate local precum lumini de aviație și
sisteme de securitate special concepute și
aprobate de producătorii de turbine eoliene din
întreaga lume. Odată cu dezvoltarea grupului
MONSSON, atunci când a devenit mai clară și
strategia de extindere, dl Sebastian Enache a fost
promovat în funcția de Director de Dezvoltare al
Grupului, preluând sarcina extinderii afacerilor și a
serviciilor la nivel mondial pentru companiile din
grup.
În 2014, dl Sebastian Enache a devenit membru al
Consiliului de administrație al grupului Monsson,
fiind angajat în gestionarea procesului de fuziuni și
achiziții al EMON Electric.
Tot începând cu 2014, dl Sebastian Enache a inițiat
și activitatea primului centru de instruire pentru
angajații din domeniul energiei regenerabile,
acesta aflând-se in prezent în lista primelor 20 de
centre de instruire certificate de către GWO Global Wind Organization, cu peste 1200 de
tehnicieni instruiți pe an, atingând astfel mai mult
de 96% din cota de piață din România.
În 2015 în cadrul AREE - Asociației Române pentru
Energie Eoliană a avut loc o schimbare de statut,
iar în urma alegerilor, dl Sebastian Enache a
devenit vicepreședinte al Asociației.
În perioada 2015-2016, a fost președinte al
grupului de lucru HSE în domeniul industriei
eoliene și vicepreședinte al grupului de lucru în
domeniul legislativ, participând la dezbaterile
guvernamentale și la schimbările legislative din
domeniul SRE. În 2016 a fost implicat în calitate de
expert în elaborarea Strategiei Energetice a
României.
Începând cu anul 2017, dl Sebastian Enache a
devenit membru al consiliului consultativ al First
Airborne, un sistem autonom de drone utilizat
pentru serviciile din industrie.
Ca urmare a implicării sale în activitatea de succes
a multor companii din domeniul SRE, în evoluția

serviciilor și tranzacțiilor, dl Sebastian Enache a
contribuit la dezvoltarea cunoștințelor și
expertizei specifice acestui sector. De când ocupă
funcția de Director de dezvoltare, activitatea
operațională a grupului Monsson s-a extins în
peste 20 de țări din întreaga lume.
Dintre proiectele noi ar fi de remarcat realizarea
Centrului de pregătire pentru surse regenerabile
care a inaugurat în luna martie două noi cursuri.
Cursul de salvare pe mare pentru turbine eoliene
si cursul de instalare turbine eoliene. Ambele
cursuri sunt autorizate Global Wind Organization.
În continuare prezentăm două imagini referitoare
la acest proiect.

O noutate referitoare la activitatea Monsson din
luna mai 2019 este prezentată în Comunicatul de
presă cu titlul „5000 de mineri reconvertiți în
industria regenerabilă”, postat pe site-ul
Ministerului Energiei și amplu dezbătut în presă.
Detali aici.
Dl Sebastian Enache a făcut promisiunea că va
continua implicarea activă în dezvoltarea
activităților desfășurate de AGIR CONSTANȚA.
Concret, va veni noi informații și cu propuneri de
proiecte care să prezinte interes pentru ceilalți
membri în vederea dezvoltării unor posibile
colaborări.
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DESPRE EXPLORAREA ȘTIINȚIFICĂ

Comisia Internațională pentru Explorarea Științifică a Mării Mediterane (CIESM)
De - Tania Zaharia

Comisia Internațională pentru Explorarea
Științifică a Mării Mediterane (CIESM) este un
organism
interguvernamental
(printre
primele create în lume) care își concentrează
activitatea pe științele mării. Obiectivele
CIESM sunt de a promova cooperarea
științifică prin încurajarea utilizării la nivel
internațional a resurselor de cercetare
naționale. CIESM include peste 2.000 de
cercetători din peste 30 de state și este
structurată în 6 comitete: Geologie Marină,
Fizica Oceanelor, Biogeochimie Marină,
Microbiologie și Biotehnologie Marină,
Ecosisteme și Resurse Marine, Sisteme
Costiere și Politic Maritime.
Comitetul Director al CIESM este prezidat de
Alteța Sa Prințul Albert de Monaco și îi
întrunește pe reprezentanții naționali ai
statelor membre, care sunt cercetători cu
înaltă calificare profesională sau factori
decizionali cu responsabilități majore în
statele de origine. În prezent, CIESM numără
23 de state membre prezentate de delegați
naționali față de numai 7 la crearea sa.
Datorită personalității marcante a savantului
patriot
Grigore
Antipa,
organizator,
administrator general și inspector general al
Pescăriilor Statului, creator al Institutului Bioocenografic Constanta, director al Muzeului
de istorie naturală București, România se
numără alături de Austria, Franța, Italia,
Marea Britanie, Rusia și Spania, printre
membrii fondatori ai Comisiei Mării
Mediterane inițiate de prințul Albert I de
Monaco în 1908. Comisia Internațională
pentru Explorarea Științifică a Mării
Mediterane (CIESM) a fost constituită propriuzis, ca organism inter-guvernamental, la
Roma în 1919, iar prima sa adunare generală a
avut loc la Madrid în același an. Aderarea
oficială a României s-a materializat prin
numirea lui Emil Racoviță, cel mai însemnat
biolog român, ca prim delegat în 1925. Ca
urmare a aportului constant la viața științifică

a CIESM, cel de al X-lea Congres și adunarea
generală au fost organizate la București între
15-19 octombrie 1935. După întreruperea
temporară a activității CIESM datorită celui de
al II-lea război mondial, re-aderarea României
în 1956 a fost salutată și votată în
unanimitate. În 1966, a fost găzduit de
România cel de al XX-lea Congres, între 17-22
octombrie 1966, la București și Constanța.

27 septembrie 2001: ASS Printul Albert of
Monaco, ales Președinte al CIESM, alături de
ASS Printul Rainier III și profesorul Frederic
Briand. (sursa :
http://www.ciesm.org/about/history/index.htm
)

Madrid, noiembrie 1919, Sesiune condusă de
Prințul Albert I of Monaco (sursa http://www.ciesm.org/about/history/index.ht
m ).

În prezent, în Institutul Național de Cercetare
– Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
funcționează un Punct Focal CIESM
JellyWatch Program, conectat la celelalte 40
de Puncte focale din Mediterana și Marea
Neagră, care permite, utilizând același
protocol standardizat, o abordare integrativă
a acestei problematici de mediu.

De-a lungul timpului, specialiștii români au
adus o contribuție semnificativă la
îmbogățirea patrimoniului oceanologic în
cadrul tuturor comitetelor CIESM, îndeplinind
funcții de vice-președinți sau raportori,
participând la congrese și publicând lucrări
valoroase.
De-a lungul timpului, după Emil Racoviță și
Grigore Antipa, România a fost reprezentată
la CIESM prin vice-președinții/delegații
naționali: Traian Săvulescu (1959), Theodor
Bușniță (1961), V. Chiriac / Mihai C. Băcescu
supleant (1966), Mihai C. Băcescu (19671993), Alexandru S. Bologa (1994-2011) și
Tania Zaharia (2012-prezent).

Delegații naționali la cel de al 41-lea Congres
al CIESM (Kiel, Germania, 2016) împreună cu
ASS Prințul Albert (președinte) și profesorul
Frederic Briand (director general), (sursa
http://ciesm.org/marine/congresses/portfolio
/portfolio.html)
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Avantajele României obținute prin calitatea
de membru al CIESM depășesc material,
valoarea acestei contribuției financiare anuale
(de ex. numai bursele internaționale oferite
specialiștilor români pentru participarea la
lucrările congreselor de specialitate depășesc
cu mult valoarea contribuției). Împreună cu
alți membri ai CIESM, participăm în prezent, la
proiecte europene de mare anvergură.
Platforma web a CIESM permite membrilor săi
consultarea unui bogat material bibliografic
(CIESM Bibliographic Search Map), precum și
folosirea atlaselor sale. De asemenea, tinerii
cercetători se pot înscrie la programul de
burse al CIESM (New Program of CIESM
Fellow).
Pentru a marca această aniversare
importantă, un timbru emblematic a fost
eliberat de curând de Oficiul Poștal din
Monaco, țara care găzduiește sediul Comisiei.
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NOUTĂȚI

NAVELE VIITORULUI
De – Nistor Filip
Odată cu creșterea îngrijorării în ceea ce privește
fenomenul de încălzire globală, piața
construcțiilor de nave este nevoită să țină pasul
prin crearea unor soluții eco-eficiente. Acest
lucru devine obligatoriu și datorită modificărilor
sau introducerii de noi reglementări pentru
mediul marin, cum ar fi anexa VI MARPOL,
care, începând cu 1 ianuarie 2020, impune un
nivel maxim pentru conținutul de sulf din
combustibil. În plus, se introduc zone de control
al emisiilor (ECA) pentru a contribui la reducerea
emisiilor de SOx.
Dacă volumul mărfurilor transportate pe mare
crește cu 3% pe an, în 40 de ani volumul va fi de
3,3 ori volumul actual. Astfel, pentru a atinge un
deziderat cum ar fi reducerea la jumătate a
emisiilor de CO2 până în 2050, ar trebui reduse
cu 85% emisiile de CO2 pe tona-milă. Deci,
constructorii împreună cu armatorii sunt nevoiți
să găsească noi inovații tehnice și operaționale în
ceea ce privește viitoarele nave maritime.
Prin urmare, în ultimii zece ani, au apărut proiecte
de nave care abordează soluții bazate pe folosirea
energiei din surse regenerabile. În continuare, voi
prezenta câteva variante de nave eco-friendly.
1.

Ar mai fi de precizat că cel de-al 42-lea Congres
Internațional al CIESM
va avea loc în
Portugalia în perioada 7 - 11 Oct 2019 .

EOSEAS CONCEPT CRUISE SHIP

Constructor: STX Europa
Lungime: 305 m
Tonaj brut: 105.000 t
Capacitate pasageri: 3311

El se va focusat pe problemele și provocările
comune cu care se confruntă lumea din zona
atlantică și mediteraneană.

vele cu 5 arbori (12440 m2), patentat de
către compania STX Franța.
Obiectivele de proiectare ale navei EOSEAS sunt
reducerea consumului de energie cu 50%, a
emisiile de CO2 cu 50%, SO2 cu 100% și NOX
cu 90%.
2.

(sursa: http://www.ciesm.org/)
La ceas aniversar, felicitări și urări de realizări
frumoase pentru CIESM, implicit pentru
întreaga comunitate științifică dedicată
științelor mării!

Nava proiectată este una de croazieră cu cinci
chile (pentamaran) cu următoarele specificații:
propulsia, în principal, se face cu ajutorul a
patru LNG-diesel generatoare;
nava are panouri fotovoltaice (8300 m2)
montate pe puntea superioară furnizând o
putere de 108 MW și sistem de reciclare a
gazelor ca resurse suplimentare pentru
propulsie;
și, tot pentru propulsie, nava poate folosi
energia eoliană provenită de la sistemul de

ACTIVITY

Constructor: DELTAMARIN
Lungime: 160 m
Capacitate pasageri: 540

Sursa: www.deltamarin.com
Nava de croazieră proiectată beneficiază de
avantajele unei chile tip SWAT (Small
Waterplane Area Twin), un sistem de vele cu 4
arbori complet automat iar pentru propulsie poate
folosi pilele de combustie precum și energia
solară de la panourile fotovoltaice instalate.
În plus, nava este prevăzută cu o suprastructură,
tip turn, prin care pasagerii pot admira lumea
subacvatică de la geamurile aflate sub linia de
plutire. Turnul poate fi ridicat sau lăsat, funcție de
cerințele pasagerilor.
3.

Sursa: www.google.ro

ZERO EMISSION
CRUISE VESSEL

‘WORLD CLASS’ CRUISE SHIP

Constructor: STX Franța
Lungime: 330 m
Tonaj brut: 200.000 tone
Capacitate pasageri: 6850
Combustibil:LNG
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Sursa: www.google.ro
MSC Cruises este compania care a comandat la
șantierele STX Franța patru nave din noua clasă
de croaziere. Navele vor fi date în folosință în
perioada 2022-2026 și vor fi cele mai mari din
lume depășind, ca și capacitate pasageri, nava
Harmony of the Seas construită tot de STX Franța
pentru Royal Caribbean International.
4.

SUPER ECO SHIP 2030

Constructor: NIPPON YUSEN KK (NYK)
Lungime: 353 m

5

optimizarea proiectării unei nave maritime mari,
cum ar fi o navă vrachier, petrolier, Ro-Ro sau o
navă de croazieră.
Piesa centrală a Aquarius Eco Ship este Aquarius
MRE - un sistem inovator și patentat de
economisire a combustibilului și de reducere a
emisiilor, care încorporează o varietate de
elemente, inclusiv panouri solare, module de
stocare a energiei, sisteme de control și comandă
precum și un design avansat de vele rigide.
Panourile solare împreună cu numeroasele
module de stocare pot furniza aproximativ
1MWp ceea ce ar putea fi suficient pentru ca nava
să nu folosească generatoarele diesel în port.
Această combinație de tehnologii ar putea
conduce la economii de combustibil de 40% sau
mai mult și, de asemenea, va reduce drastic
emisiile de gaze nocive, cum ar fi: oxizi de sulf
(SOx) și oxizi de azot (NOx). În plus, utilizarea
energiei regenerabile și a măsurilor de
economisire a energiei ar reduce amprenta de
carbon (CO2) a navelor.
6.

Sursa: www.google.ro
Sursa de energie: celule de combustie care
utilizează LNG
În plus: sisteme solare și eoliene vor furniza
energie suplimentară; nava este construită din
materiale rezistente la frecare
Nava a fost proiectată în colaborare cu MTI
(Monohakobi
Technology
Institute),
ELOMATIC (companie de consultanță în
domeniul maritim, Finlanda) și GARRONI
PROGETTI (companie care lucrează în
proiectarea de nave, Italia). Compania are în
dezvoltare conceptul NYK Super Eco Ship 2050
care își propune “zero emisii”.
5.

Sursa: www.google.ro
Aquarius Eco Ship este un concept ‘green’, fiind
un studiu, în curs de desfășurare, axat pe

7.

AUTONOMOUS SHIP

Rolls Royce colaborează cu Intel pentru
construcția primei nave complet autonomă. Rolls
Royce a lansat provocarea în 2016 și și-a propus
să dezvolte, până în 2025, o flotă completă de
nave de marfă autonome care nu necesită oameni
la bord.

VINDSKIP

Proiectant: LADE AS
Economisire combustibil datorită propulsiei
bazată pe LNG și energia eoliană: 60%
Reducerea emisiilor de:
- CO2 cu 80%
- NOx cu 90%
- SOx cu 100%

Sursa: www.google.ro

AQUARIUS ECO SHIP

Constructor: Eco Marine Power
Lungime: 240 m

Sistemul de propulsie bazat pe LNG a fost
conceput de Rolls-Royce pentru diminuarea
emisiilor de CO2 și Nox sau chiar eliminarea
emisiilor de Sox. Nava este prevăzută cu două
rezervoare ptr LNG care oferă o autonomie
pentru 70 de zile cu o viteză de 17 Nd. Propulsia
LNG împreună cu energia eoliană sunt gestionate
de un sistem dinamic de control al vitezei navei
lucru care conduce la reducerea semnificativă a
consumului de combustibil.

Sursa: www.google.ro
Conceptul conține trei elemente inovatoare:
- Sistemul eolian (Vindskip™’s Wind Power
System)
Nava are un design revoluționar, atât deasupra cât
și sub apă, fiind proiectată, astfel încât, cu
ajutorul vântului să se genereze o “ridicare”
aerodinamică conducând la o mișcare în direcția
navei.
- Modul meteo (Weather Routing Module version
Vindskip)
Pentru folosirea la maxim a energiei eoliene, nava
este proiectată cu un modul meteo care, pe baza
datelor meteorologice aflate la dispoziție,
calculează cea mai bună rută a navei astfel încât
să fie folosit unghiul optim al vântului pentru
efectul maxim al designului navei.
- Sistemul de propulsie

Primul pas a fost făcut prin introducerea la bordul
unei nave a unui Intelligent Awareness System
(sistem inteligent de înțelegere a realității
înconjurătoare). Sistemul reprezintă o rețea de
multe camere, radar și LIDAR (Light Detection
and Ranging), care sunt controlate centralizat de
un program. Cu ajutorul algoritmilor, sistemul
poate detecta obstacole pe timpul nopții și în
porturile aglomerate.
Prin colaborarea cu Intel, Rolls Royce
intenționează să utilizeze unitățile SSD 3D
NAND pentru stocarea datelor care ar proveni de
la această rețea și să utilizeze cipurile Intel Xeon
pentru a procesa aceste informații.
Sistemul inteligent reprezintă un pas revoluționar
în materie de tehnologie, deoarece va avea
capacitatea de a clasifica automat orice obstacole
din jurul acestuia, care includ diferite tipuri de
nave comerciale (tancuri, portcontainere,
vrachiere, nave de croazieră etc), ambarcațiuni de
agrement sau remorchere.
Singurul domeniu în care nu s-a făcut nici un pas
în această direcție este cel de reglementare a
navelor autonome. Pentru ca transportul maritim
cu nave autonome să devină o realitate, este
nevoie de o conjugare a eforturilor la toate
nivelurile de reglementare.

JURNAL INGINERESC DOBROGEAN
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“Despre tranziție, la un moment aniversar” - o scurtă prezentare
De - Dan Norea

Am primit de curând, de la prietenul meu Nic
Fildan, un volum proaspăt apărut, care încă
mirosea a tuș - “Despre tranziție, la un moment
aniversar”. L-am citit cu plăcere, cu interes și cu
nostalgie. Voi dezvolta un pic mai jos motivele
plăcerii și ale interesului. Deocamdată, să vedem
ce a iscat nostalgia.
L-am cunoscut pe Nic în aprilie 1973, când mam angajat la Centrul Teritorial de Calcul
Electronic Constanța. La Biroul de Personal am
fost îndemnat să iau legătura cu un domn Fildan,
întrucât urma să mergem împreună la un același
curs. După o oră de discuție cu acesta, mi-am dat
seama cât de multe aveam în comun:
aceeași vârstă - amândoi născuți în
1949;
aceeași pregătire - Secția de
Calculatoare
electronice,
eu
la
Politehnica din București, el la cea din
Timișoara;
angajați practic simultan - el avea
legitimația nr. 160, eu nr. 161;
era căsătorit cu o fostă vecină de-a mea
din copilărie.
Peste o săptămână am fost trimiși împreună la
București, la un curs de formare ingineri de
sistem software, unde ne-am întâlnit cu alți trei
colegi din Constanța, sosiți mai devreme. Din cei
cinci, Nic și cu mine nu aveam nevoie de un
asemenea curs, se predau acolo cunoștințe deja
știute din facultate. Dar un noroc tot am avut unul dintre colegii de curs era Alexandru Sotir,
directorul tehnic al Centrului de Calcul, care a
putut să constate, pe durata celor câteva luni,
diferența dintre un inginer format la o facultate de
profil și unul ieșit de la un curs de formare. Prin
comparație, celuilalt director, Ștefan Florea, i-au
fost necesari ani de zile ca să-și dea seama ce
ingineri valoroși avea în subordine.
În anii următori, Nic mi-a fost în ordine coleg de
muncă, naș de cununie și de botez al copiilor, șef,
colaborator la diverse proiecte. Dar mai presus de
toate, a fost și este prietenul meu de o viață.
Despre o parte din munca noastră comună
(SAREFI, Socrate-mini) am citit în carte. De aici
nostalgia.
Înainte de a trece la prezentarea volumului,
voi analiza titlul. Prima parte, “Despre
tranziție…”, este cuvântul cheie, firul roșu care
străbate întreg volumul. Partea a doua “…la un

moment aniversar” ne amintește că autorul
împlinește anul acesta 70 ani. Practic, cartea e un
cadou pe care Nic și-l face cu această ocazie.
Cele trei capitole par independente, fiecare din
ele ar putea constitui o carte distinctă. Ceea ce dă
unitate întregului volum este conceptul de
tranziție.

Pentru toți colegii care au sărbătorit
ZIUA de naștere în luna MAI 2019
Katona

Cosmin

Cap. 1 “Tranziția de la copilărie la maturitate
și la eternitate” pare, la o lectură neatentă, o
autobiografie, o trecere în revistă a tuturor
etapelor importante din viață, cu evenimentele
din perioadele respective. De fapt, Nic Fildan
consideră prima parte a vieții ca o tranziție de la
copilărie la maturitate, iar ultima parte, cea în
care se află acum, o tranziție la eternitate,
pregătitoare pentru trecerea la viața veșnică.
Soluția, după părerea autorului, este obținerea
mântuirii, în sens religios, prin smerenie
înțeleaptă.

Maftei

Carmen-Elena

Nichersu

Iulian

Pariza

Constantin

Tărăbuță

Octavian

Cap. 2 “Un nou mod de abordare a tranziției”
este capitolul care mi-a plăcut cel mai mult. Sunt
abordate pe rând obținerea stării de bine și de
fericire la nivel de individ, de familie, de societate
și, în final, este prezentat un punct de vedere
personal asupra unui nou proiect de țară. La urma
urmei, nu asta ne dorim cu toții, o stare de bine și
de fericire?
Cap. 3 “Tranziția la societatea cunoașterii și a
înțelepciunii” pare să fie cel mai eterogen din
toate. Sunt aici articole și lucrări prezentate de
autor la întâlniri publice/workshop-uri și apărute
în Buletinul AGIR, Univers ingineresc, Jurnal
Ingineresc Dobrogean. Să nu uităm că Nic Fildan
este președintele AGIR filiala Constanța. Temele
abordate sunt tranziția la economia cunoașterii,
restructurarea sistemului educațional, cercetare,
interdisciplinaritate, inovare, creativitate. Una
peste alta, capitolul mi s-a părut cel mai
interesant.
Conceptul
STEAM
(Science
Technology Engineering Arts and Mathematics),
promovat cu insistență de autor, mi se pare unul
de vis, câtă vreme toată viața m-am ocupat, pe
rând sau simultan, de fiecare din cele cinci
domenii.
Concluzia este una singură - volumul nu este
numai un cadou pe care Nic Fildan și l-a făcut sie
însuși, dar mai ales un cadou pe care ni-l face
nouă, cititorilor. Pentru care se cuvine să îi
adresăm mulțumiri!
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