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„OMUL TREBUIE SĂ TRĂIASCĂ, NU SĂ EXISTE”— JACK LONDON

Editorial
De - Nicolae Fildan
Cu speranța că, totuși, la un moment dat
România va intra într-o stare de normalitate
(similară cu cea din țările dezvoltate), în
continuare, ne propunem să ne focusăm pe
realizări de succes și pe evenimente importante
pentru domeniul nostru de activitate, chiar
dacă ele, deocamdată, sunt puține.
Prima realizare se referă la pregătirea elevilor
de liceu de către domnul Ion Băraru, profesor
de fizică la CNMB Constanța și coordonatorul
Comitetul Tehnico-Știintific AGIR Constanța,
aplicând principiile modelului educațional
STEAM (Science, Technology, Engineering, Art &
Mathematics) și urmărind dezvoltarea
creativității și inovării la nivelul lor. Detalii
despre ultimele două premii obținute, cu elevii
pe care îi coordonează, sunt prezentate în
interviul „Noi succese românești în pregătirea
viitorilor ingineri”. Detalii despre celelalte
premii au fost publicate în: edițiile anterioare
JID, BULETINUL AGIR, UNIVERS INGINERESC
și în alte publicații.
Al doua realizare se referă la o nouă abordare a
recalificării și perfecționării personalului. Un
exemplu reprezentativ în acest sens este
proiectul privind recalificarea a 5000 de oameni
din Valea Jiului la nivelul standardelor
internaționale ținând cont de credințele
actuale din piața muncii. Acest proiect se va
baza pe „clonarea” centrului de instruire
Monsson – RESS (Renewable Energy School
of Skills) al reprezentanței Monsson din
Constanța, centru coordonat de domnul ing.
Sebastian Enache - director de dezvoltare
Monsson și membru AGIR Constanța. Pentru
alte detalii vă propun să citiți articolul
“Implicare RESS – Monson în proiectul
Academiei
profesionale
de
energie
regenerabilă și distribuție în zonele miniere.”

În articolul despre „Lansarea Agendei
Strategice pentru Cercetare și Inovare la
Marea Neagră și a Agendei Maritime Comune
pentru Marea Neagră”, doamna Tania
Zaharia – director științific la Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare Marină
„Grigore Antipa” și membru în Comitetul
Tehnico-Știintific AGIR Constanța, supune
atenție noastre câteva detalii interesante și
importante pentru România.
Domnul Ionuț Cristian Scurtu, Biroul Tehnico –
Administrativ de Cercetare Științifică din
cadrul Academiei Navale Mircea cel Bătrân și
membru AGIR, ne face o prezentare a
„Conferinței Internaționale SEA-CONF 2019
ediția a V-a - un eveniment internațional de
succes”.
Am fost plăcut impresionat și de articolul
„Amintiri de student – un vis îndeplinit: acces
la calculator în CTCE Constanța” scris de
domnul Emil Oanță – președinte al Senatului
Universității Maritime din Constanța și
membru în Consiliul de Conducere AGIR
Constanța. Prin cele afirmate confirmă
impactul puternic al informaticii asupra
domniei sale. A realizat un doctorat în
Cibernetică și Statistică Economică (al doilea,
după cel din domeniul inginerie mecanice –
specializarea sa de bază).
Ca de fiecare dată, închei cu invitația (adresată
tuturor membrilor AGIR Constanța) de a veni
cu propuneri de articole pentru Jurnalul
Ingineresc Dobrogean. Vă mulțumim anticipat.
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STRATEGIE CERCETARE

Lansarea Agendei Strategice pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră și a Agendei Maritime
Comune pentru Marea Neagră
De Tania Zaharia
Marea Neagră reprezintă un obiectiv strategic
pentru România, de-a lungul timpului fiind
implementate în această zonă proiecte menite
să sprijine dezvoltarea şi consolidarea ariei.
Facilitator al comerțului şi al schimburilor
culturale, bazinul Mării Negre poate deveni, prin
aplicarea unor măsuri susținute şi în
concordanță cu prioritățile şi politicile europene,
un incubator al cercetării şi dezvoltării în

domeniul maritim şi nu numai. În aceste condiții,
Conferința „Dezvoltare durabilă la Marea
Neagră"- SUST-BLACK, care a avut loc la
Bucureşti (Palatul Parlamentului) în perioada 811 mai 2019, a creat premisele identificării unei
direcții de intervenție în ceea ce priveşte
dezvoltarea şi cercetarea în această zonă, fiind
lansată Agenda Strategică pentru Cercetare și
Inovare la Marea Neagră.1

Conferința "Dezvoltare durabilă la Marea
Neagră"- SUST-BLACK a fost organizată de
către Institutul Național de CercetareDezvoltare pentru Geologie și Geo-ecologie
Marină – GeoEcoMar, structură aflată în
coordonarea Ministerului Cercetării şi Inovării, şi
a făcut parte din evenimentele organizate sub
patronajul Președinției României la Consiliul
Uniunii Europene.

Sursa foto: https://www.facebook.com/BlackSeaCommission/photos/pcb.2207709139540840/2207702556208165/?type=3&theater
„După cum s-a menționat în cadrul reuniunii
informale a miniștrilor cercetării, care a avut loc
la București pe 3 aprilie 2019, Marea Neagră
merită aceeași atenție ca Marea Mediterană și
Marea Baltică, fiind la granița de Est a Uniunii
Europene și reprezentând un bogat patrimoniu
cultural. Pornind de la aceste realități, este
responsabilitatea noastră să dezvoltam noi
1 informație preluată

tehnologii pentru a extrage mult așteptatele
resurse care ar putea alimenta Uniunea şi pentru
a consolida cercetarea-dezvoltarea din această
arie”, a declarat Nicolae Hurduc, ministrul
cercetării şi inovării. Potrivit acestuia,
întâlnirea care a avut loc în capitală a marcat o
nouă etapă: „Cu ocazia acestei conferințe va fi
lansată o nouă Agendă Strategică pentru

Cercetare și Inovare la Marea Neagră, fiind vorba
practic despre un document de orientare pentru
următorii zece ani în ceea ce priveşte intervențiile
în acest bazin. Mai mult, pentru a pune în
aplicare acțiunile prevăzute în acest document,
trebuie să lucrăm în echipă, fie că vorbim despre
Uniunea Europeană, despre organizații
internaționale sau despre alte țări şi regiuni

de pe pagina: http://www.research.gov.ro/ro/articol/5033/minister-comunicare-proiectul-de-dezvoltare-durabila-a-marii-negredezbatut-la-bucure-ti
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aflate în afara spațiului comunitar. Pentru a
realiza acest lucru, va fi creat un Grup Tehnic
care să urmărească continuarea lucrărilor privind
mecanismele de implementare”, a conchis
demnitarul român.
Reamintim că Agenda Strategică pentru
Cercetare și Inovare la Marea Neagră a fost
realizată ca urmare a unui proces ce a prevăzut
consultarea şi lucrul în echipă a cercetătorilor
din statele riverane şi din Republica Moldova,
împreună cu experți din Uniunea Europeană,

proces ce s-a desfăşurat pe parcursul a doi ani
şi a fost sprijinit de Comisia Europeană. Astfel,
documentul are la bază patru piloni de acțiune,
fiind vorba despre gestionarea provocărilor
fundamentale în domeniul cercetării în
regiunea Mării Negre, dezvoltarea de produse,
soluții și clustere pentru creștere „albastră”,
construirea de infrastructuri-cheie în domeniul
cercetării şi educației, dezvoltarea de
capabilități.

3
Noua Agendă Strategică reprezintă pilonul de
cercetare al Agendei Maritime Comune,
document care a fost lansat și aprobat tot la
București, la 21 mai 2019, în timpul Președinției
Române la Consiliul Uniunii Europene în cadrul
unei conferințe ministeriale, găzduită de
ministrul pentru Mediul de afaceri, comerț şi
antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, şi
comisarul european pentru Mediu, afaceri
maritime şi pescuit, Karmenu Vella.2

Sursa foto: https://www.romania2019.eu/2019/05/21/conferinta-ministeriala-privind-adoptarea-agendei-maritime-comune-pentru-marea-neagra/
"Agenda maritimă comună adoptată cu prilejul
conferinței ministeriale reflectă prioritățile
statelor litorale şi ale Republicii Moldova în
domenii subsumate economiei albastre - afaceri

maritime, pescuit şi acvacultură, cercetare şi
inovare, conectivitate, protecția mediului,
turism, educație, formare şi dezvoltare
competențe", se arată într-un comunicat de

presă remis, marți 21.05.2019, AGERPRES de
Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa foto: https://www.romania2019.eu/2019/05/21/reuniunea-ministeriala-privind-agenda-maritima-comuna-la-marea-neagra/
Potrivit sursei citate, documentul va
reprezenta cadrul pentru implementarea, pe
baze voluntare, de către actori din mediile
public, privat, ştiințific şi din rândul societății
civile, de proiecte naționale şi regionale în
domeniile economiei albastre, precum şi
pentru atragerea de fonduri europene şi
investiții internaționale în zona Mării Negre.
Adoptarea Agendei maritime comune este
2

subsumată Sinergiei Mării Negre și reprezintă
un nou pas în implementarea acesteia (mai
multe detalii în raportul de evaluare pe această
temă, publicat de Serviciul European de
Acțiune Externă şi Comisia Europeană, la 5
martie 2019:
https://eeas.europa.eu/diplomaticnetwork/black-sea-synergy/346/black-seasynergy_en).

Agenda maritimă comună poate fi consultată
la: http://www.mae.ro/node/49003
Elemente suplimentare privind sprijinul
acordat de UE cooperării regionale la Marea
Neagră pot fi găsite la adresa:
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_
blackseasynergy_2019_en_final_digital.pdf

informație preluată de pe pagina: https://www.romania2019.eu/2019/05/21/conferinta-ministeriala-privind-adoptarea-agendei-maritime-comunepentru-marea-neagra/
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EVENIMENT

Conferința Internațională ediția a V-a SEA-CONF 2019 - un eveniment internațional de succes
De Ionuț-Cristian Scurtu
Academia Navala "Mircea cel Bătrân" a găzduit
în perioada 17 - 18 mai cea de-a V-a ediție a
Conferinței
Internaționale
SEA-CONF.
Manifestarea reunește anul acesta 150 de
participanți, specialiști în diferite domenii de
activitate. Obiectivul principal al conferinței
este de a aduce laolaltă specialiști din industria
navală, cercetători, reprezentanți de seamă ai
mediului academic.

Deschiderea oficială a conferinței a avut loc în
prezența contraamiralului de flotilă IonCristian Lisman, Locțiitorul pentru Resurse al
Șefului Statului Major al Forțelor Navale.
Conferința Internațională ediția a V-a SEACONF 2019 este un eveniment important
pentru comunitatea academică și reprezintă o
oportunitate de publicare în jurnale indexate
recunoscute la nivel internațional. La ediția din

acest au participat cadre didactice universitare,
cercetători militari şi civili din Algeria, Bulgaria,
Cipru, Elveția, Grecia, Polonia, Portugalia,
România, Statele Unite ale Americii, Turcia,
Ucraina cât și de la institute de cercetare și
firme private.

Lista participanților include membri din
următoarele instituții:
Algeria
▫ “Amar Telidji" University of Laghouat
Bulgaria
▫ "Angel Kanchev" University of Ruse
▫ "Nikola Vaptsarov" Naval Academy
Switzerland
▫ University of Applied Sciences in GenevaHesso
Hungary
▫ University Obuda
Indonesia
▫ Universitas Pendidikan
▫ Yoghyakarta State University
Portugal
▫ Marinha Portuguesa
▫ Escola Naval
▫ Cinav, Portuguese Navy Research Center,
Almada
Turkey
▫ Dokuz Eylül University
▫ Piri Reis University
▫ Turkish National Defense University
United States of America
▫ RCL

Ukraine
▫ Admiral Makarov University of Shipbuilding
▫ National University "Odessa Maritime Acade
-my"
Romania
▫ Arcelor Mittal Galati
▫ Bucharest University of Economic Studies
▫ Bureau Veritas Romania
▫ "Carol Davila" University
▫ Constanta Maritime University
▫ Constanta Port Administration
▫ "Constantin Brâncuși" University
▫ Diving Centre, Constanta
▫ "Dunarea de Jos" University of Galati
▫ “Ion Mincu” University of Bucharest
▫ Military Equipment and Technologies
Research Agency
▫ "Henri Coandă" Air Force Academy
▫ Marine and Offshore Consultants
▫ "Mihai Viteazul" National Intelligence
Academy
▫ Military Technical Academy
▫ Navy Research Center
▫ “Gheorghe Asachi" Technical University of
Iasi
▫ "Ovidius" University of Constanta
▫ Politehnica University of Bucharest

▫ Politehnica University of Timisoara
▫ Romanian Navy
▫ "Spiru Haret" University
▫ "Titu Maiorescu" University
▫ “Transilvania” University of Brasov
▫ INCDIE ICPE - CA
▫ University of Bucharest
▫ University of Craiova
▫ University of Petrosani
▫ University of Oradea
▫ Ship Design Group Galati
▫ Technical University of Civil Engineering
Bucharest
Obiectivul conferinței îl reprezintă facilitarea
schimbului de idei, expunerea rezultatelor
activității de cercetare şi a realizărilor tehnice
din domeniul maritim, precum şi analizarea
strategiilor viitoare de dezvoltare. Cei 200
participanți din universități din țară și din
străinătate au susținut peste 170 de lucrări
ştiințifice, în cadrul a patru secțiuni: Inginerie
electrică, automatică și știința calculatoarelor,
Științe fundamentale, științe militare, științe
sociale și limbi străine, Inginerie mecanică,
Transport și management.
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Română de Asigurare a Calității în
învățământul Superior a acordat Academiei
Navale calificativul maxim, „Grad de încredere
ridicat“.
Profitând de această ocazie, vă facem o
invitație de publicare la SBNA 2019 - un
eveniment cu participare gratuită.
Academia Navală „Mircea cel Bătrân” este o
instituție de învățământ tehnic superior,
clasificată ca universitate de educație şi
cercetare ştiințifică. În ianuarie 2015, Agenția

SBNA (SCIENTIFIC BULLETIN OF NAVAL
ACADEMY este indexat în ProQuest,
EbscoHost, DOAJ, ROAD, OAJI, JIFactor etc.
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SBNA oferă un forum internațional pentru
ingineri din diferite discipline cu interes comun
în formarea și managementul personalului și
proiectarea, producerea, operarea proceselor
și echipamentelor pentru domeniile navale și
de management. Se publică bianual în limba
engleză.
Buletinul științific al Academiei Navale
utilizează un model de publicare cu acces
deschis, care oferă acces rapid, la nivel
mondial, la conținutul integral al articolelor de
cercetare. Autori care publică în Buletinul
științific al Academiei Navale păstrează dreptul
de autor al articolului.

ENERGIE

Proiectul Academiei profesionale de energie regenerabilă și distribuție în zonele miniere
De Nicolae Fildan
În articolul ”Ing. Sebastian-Petre Enache,
expert în dezvoltarea de soluții tehnice și de
business în domeniul energiei eoliene ” –
publicat în numărul anterior (nr. 16 JID) s-a
anunțat o noutate în activitatea grupului
Monsson. În acest număr domnul Ing.
Sebastian-Petre Enache - director de
dezvoltare, activitatea operațională a grupului
Monsson și membru AGIR Constanța – ne oferă
o informare mai în detaliu.
Este vorba despre lansarea unui proiect de
către Asociația Română pentru Energie Eoliană
(RWEA) privind înființarea Academiei
profesionale de energie regenerabilă și
distribuție în zonele miniere, academie care să
contribuie la o tranziție energetică echitabilă
prin punerea în practică a unui proiect ambițios
de pregătire și reconversie profesională pentru
persoanele din zonele dependente de sectorul
producerii energiei din cărbune (Valea Jiului si
bazinul Olteniei). Consolidând experiența
acumulată în peste 8 ani de zile prin centrul de
instruire Monsson – RESS (Renewable
Energy School of Skills) din Constanța, RWEA
(împreună cu companiile din cadrul său cum ar
fi Monsson și Grupul CEZ în Romania prin
Distribuție Energie Oltenia, precum și alte
companii din cadrul Grupului), are în plan
accesare fondurilor disponibile pentru

Platforma pentru Regiunile Carbonifere în
Tranziție cu scopul de a realiza o Academie
Profesională în zonele miniere de tradiție din
Romania.
Pe
parcursul
duratei
de
implementare a pilotului proiectului, de 3 ani,
este țintită reconversia a aproximativ 800 de
tehnicieni pe an în eolian, fotovoltaic și
distribuție, pentru un total de până la 2400.
Abilitățile tehnice şi profesionale ale
tehnicienilor din sectorul minier sunt ușor
transferabile
către
sectorul
energiei
regenerabile și al distribuției de energie iar
certificările obținute în urma cursurilor de
formare și reconversie le vor permite acestora
să lucreze în instalarea, operarea şi
mentenanța proiectelor regenerabile și a
rețelelor electrice din toata lumea, cu beneficii
salariale atractive.
Dezvoltarea sectorului energiei regenerabile
nu este posibilă fără o modernizare și
dezvoltare a sectorului de distribuție a energiei
electrice iar necesarul de forță de muncă în
acest domeniu în România este încă unul din
punctele pe care își propune să le adreseze
proiectul, prin realizarea în Tg. Jiu și Craiova, în
sprijinul minerilor din cele două zone, a unor
centre de formare și recalificare profesională
pentru profesioniști în acest domeniu, cu

implicarea Grupului CEZ în Romania prin
Distribuție Energie Oltenia, precum și alte
companii din cadrul Grupului. Pe parcursul
duratei de implementare a proiectului pilot, în
3 ani este urmărită reconversia a circa 900 de
mineri în profesioniști în distribuția energiei
electrice.
Conform statisticilor și tendințelor Europene,
capacitatea instalată a regenerabilelor se
dublează în fiecare an, existând o necesitate
imediată dar și pe termen mediu și lung pentru
pregătirea de specialiști noi. Centrul RESS din
Constanța, care va fi „clonat” în Valea Jiului, a
pregătit până acum circa 5.000 de oameni, la
standarde internaționale (este membru GWOGlobal Wind Organisation), cifră care îi include
şi pe cei pe care standardele îi obligă să revină
la training în fiecare an pentru unele
specializări. Aceștia asigură acum nu doar
mentenanța celor 3000 MW instalați în eolian
în România, ci şi în afara ei, dezvoltând și un
nou concept și termen, de navigatori-eolieni.
Peste 95% din specialiștii în regenerabile –
preponderent energie eoliană – din România,
lucrează pe baza de proiect în străinătate și
revin lunar în România, generând venituri mult
peste media zonelor din care provin.
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În dezvoltarea acestui proiect, RWEA, Monsson
și Grupul CEZ in Romania prin Distribuție
Energie Oltenia, precum și alte companii din
cadrul Grupului au găsit în Universitatea din
Petroșani și Ministerul Energiei parteneri
deschiși, iar acest lucru este încurajator pentru
realizarea cât mai rapidă a Academiei şi
înlăturarea provocărilor din calea tranziției
energetice şi a modernizării sectorului
energetic din România.
Rezultatele finale urmărite prin realizarea
acestui proiect sunt:

Realizarea de infrastructură pentru
centrele de pregătire propuse în Valea
Jiului si bazinul Olteniei;

Completarea legislației existente și a
nomenclatorului de meserii pentru
alinierea la calificările europene
existente;

Proiecte și Parteneriate comune cu Școli,
Licee și Universități din Valea Jiului și
zonele vizate;

Prin perfecționarea cadrelor didactice
locale care vor face parte din acest
proiect ca formatori;

Realizarea unei baze de date online cu
oportunități de angajare după absolvirea
cursurilor,
atât
în
Industria
Regenerabilelor cât și în zona de
distribuție, mentenanță, exploatare și
construcții montaj a rețelelor electrice de
distribuție și transport electricitate;
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Intermedierea angajării în alte companii
din domeniul energetic pentru personalul
participant la reconversia profesională.

O fază pilot a proiectului (2019 – 2020)
prevede:










Pregătirea profesională doar pe surse
regenerabile – tehnicieni turbine eoliene
și specialiști;
Utilizarea centrului mobil de training al
RESS pentru a asigura infrastructura
necesară cursurilor în zona Văii Jiului,
împreună cu infrastructura existentă în
cadrul Universității din Petroșani;
Curricula de cursuri a RESS adaptată
pentru a respecta plafonul limită impus
de axa de finanțare pentru fiecare
cursant, astfel în prima fază fiind cursuri
de formare iar în cea de a doua cursuri de
perfecționare/specializare;
Realizarea unei baze de date online cu
oportunități de angajare după absolvirea
cursurilor, așa cum am arătat anterior;
Intermedierea angajării în alte companii
din domeniul energetic pentru personalul
participant la reconversia profesională.

Ne oprim aici cu detaliile promise la început și
vom reveni ori de câte ori vor apărea noutăți.
În concluzie, Academia profesională de energie
regenerabilă și distribuție în zonele miniere va

crea un cluster care are ca parteneri
principalele organizațiile implicate în reconversie profesională din zona abordată
(Ministerul Energiei, Universitatea Tehnică
Petroșani, RWEA, RESS - Renewable Energy
School of Skills, Distribuție Oltenia) și care are
ca obiectiv principal atingerea rezultatelor
prezentate mai sus.
Acest proiect ar putea fi considerat un model
de urmat pentru realizarea cu succes a tranziție
în alte domenii importante din economia
românească.
Am discutat cu domnul Sebastian Enache
pentru implicare în proiecte similare și în
Constanța. Un prim pas se referă la acordarea
de sprijin pentru realizarea unui program de
studii universitare de masterat, în limba
engleză, în domeniul Științei Inginerești
Aplicate, intitulat ”Materiale și tehnologii
Avansate
pentru
Sisteme
Energetice
Neconvenționale” (Advaced Materials and
technologies for Unconventional Energy
Systems). Așteptăm și alte propuneri din
partea membrilor AGIR Constanța.
Închei cu a transmite felicitări domnului ing.
Sebastian Enache pentru realizările deosebite
obținute în plan profesional și mulțumiri
pentru implicarea în activitățile asociației
noastre.
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PREMII INTERNAȚIONALE

Noi
succese
românești
în
pregătirea viitorilor ingineri – un
interviu cu domnul Ion Băraru
De - Nicolae Fildan
NF - Domnul Ion Băraru, profesor de fizică la
Colegiul Național Mircea cel Bătrân și
coordonatorul “Comitetului Tehnico-Știintific”
AGIR Constanța, ne-a obișnuit ca în fiecare an
să vină cu proiecte valoroase, proiecte care au
fost premiate la diverse concursuri naționale și
internaționale. Aceste proiecte sunt complexe,
utilizează ultimele noutăți în domeniul
tehnologiilor și sunt conectate la viața reală.
Astfel, viitorii ingineri sunt pregătiți să-și
dezvolte abilități, atât pentru inovare și

creativitate, cât și pentru realizarea și
gestionarea în mod profesionist a unui proiect.
Vă rugăm ca, în continuare, să ne faceti o scurtă
prezentare pentru două proiecte pe care le
considerați importante.
IB - Primul se referă la participarea la cea de-a
cincea competiție națională CanSat – România,
2019, (desfășurat la Timișoara în perioada 2225 aprilie) cu proiectul TOMIS 5. CanSat-ul este
o simulare a unui satelit integrat în volumul și
forma unei doze standard de băuturi
răcoritoare. Dispozitivul a inclus toate
subsistemele majore ale unui satelit, într-o doză
de răcoritoare cu un volum de 330 de mililitri.
Sateliții au fost lansați din elicopter, de la o
altitudine de 1 kilometru pe aeroportul din
Carasebeș. Senzorii din acești mini sateliți au

colectat mai mulți parametri fizico-chimici
legați de mediul înconjurător. Designul trebuie
să îndeplinească anumiți parametri, să fie
rezistent la impact și să conțină o mini parașută
pentru a atenua șocul în momentul aterizării.
Partea de software și hardware a reprezentat
cea mai dificilă parte. Totodată, satelitul
transmite date în timp real, prin intermediul
unei conexiuni Wifi sau GSM. Echipa de elevi
care au participat la realizarea acestui proiect
este formată din 6 elevi de clasa a 10-a si a 11a, pasionați de știință și tehnologie: Albu
Andrada, Baias Bianca-Maria, Pârvu Ioana
Andreea, Severin Sebastian, Solomon Ștefan și
Omer Tarik-Ilhan.
Proiectul a obținut premiul “Best technical
achievement”.

Al doilea proiect se referă la participarea la concursul anual International Space Settlement Design Competition organizat într-unul dintre Centrele
Spațiale din S.U.A.
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Aceasta este o competiție la care participă
echipe de liceeni din întreaga lume. Scopul ei
este de a dezvolta elevilor capacități legate de
ingineria spațială (”teaching idustry skills since
1984”, cum spune Anita E. Gale, cofondator al
concursului). Selecția elevilor se face prin
competiții semifinale care au loc pe toate
continentele. Elevii calificați se întâlnesc pentru
competiția finală, care în acest an s-a desfășurat
la Kennedy Space Center (26 - 30 iulie în zona

localității Titusville – Orlando, Florida). Acolo sau format echipe multinaționale care, sub
îndrumarea inginerilor si a cercetătorilor de la
NASA și Compania Boeing au elaborat un
proiect de design spațial propus
de
organizatori. În acest an s-a propus proiectarea
celei de-a doua așezări umane pe Lună,
celebrând aniversarea a 50 de ani de la
aselenizarea primului vehicul spațial cu echipaj
uman pe Lună și pășirea pe satelitul nostru a

primului om: Neil Armstrong. România a
reprezentat Europa de Est, echipa noastră fiind
alcătuită din elevii Uță Ivona Maria, Datcu
Laura Ioana, Severin Sebastian, Ionescu
Șerban Mihai, Solomon Ștefan și Stoiciu
Emanuel Alexandru, coordonați de profesorii
Nicolescu Adrian Eracle și Băraru Ion, toți de la
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” din
Constanța.

Ei au fost asociați în ”compania” Grumbo
Aerospace cu elevi din Anglia, India și Statele
Unite ale Americii. Proiectele participanților au
fost evaluate de un juriu format de ingineri
specialiști în domeniul aerospațial. În urma

analizării proiectelor, echipa din care au făcut
parte și elevii noștri a ocupat locul al doilea.

elevilor, iar valoarea premiului reflectă atât
calitatea științifică și realismul tehnic al
proiectului, precum și aspecte privind
capacitatea de comunicare a membrilor
echipei, prezentarea produsului final etc.

Pe durata concursului profesorii coordonatori
nu au voie să intervină în realizarea proiectului
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NF - Care este “secretul” acestor realizări de
succes ?

sistem educațional cu legături profunde cu
viața reală, cu știința și tehnica.

IB - Succesul echipei noastre se înscrie pe linia
cunoscută privind preocupările Centrului de
Cercetări al Elevilor de la Colegiul Național
”Mircea cel Bătrân” pentru promovarea
educației
STEAM
(Science
Technogy
Engineering Arts and Mathematics), a unui

NF – În încheiere, aș dori să vă felicităm și să vă
mulțumim, dumneavoastră și elevilor pe care îi
coordonați,
pentru
profesionalismul,
devotamentul și impliarea de care dați dovadă
în realizarea unor soluții de succes, necesare
pentru a ne putea construi un nou viitor. Aceste
realizări pot fi considerate ca făcând parte și

9
din proiectul nostru cu titlul generic:
“Promovarea și aplicarea extinsă a creativității
și inovării, în conformitate cu cerințele și
standardele impuse de era digitală, la nivelul
județului Constanța”, proiect gestionat de
Comitetul Tehnico - Științific pe care îl
coordonați. Așteptăm ca, în continuare, cât mai
mulți membri AGIR Constanta să vină cu
propuneri similare (la nivel de universități,
cercetare, producție).

AMINTIRI

Amintiri de student – un vis
îndeplinit: acces la calculator în
CTCE Constanța
De – Emil M. Oanță
Contextul istoric
Primul pas în Centrul Teritorial de Calcul
Electronic din Constanța, abreviat CTCE Ct,
a fost în Decembrie 1984. Eram student în
anul al II-lea la Facultatea de Transporturi

din
Institutul
Politehnic
București,
specializarea Autovehicule Rutiere și aveam
de rezolvat două teme de programare.
Primul program trebuia să rezolve automat
problema alegerii materialului, acesta fiind
o parte a proiectului de “Tehnologia
materialelor”, cursul fiind predat de domnul
profesor Sorin Ionescu de la TCM. Cel de al
doilea program trebuia să rezolve automat
intersecția dintre o piramidă triunghiulară
și un cilindru înclinat, aceasta fiind o temă
de cercetare științifică sub îndrumarea
domnului profesor Paul Precupețu.

Calculatoarele din acea perioadă
Pentru a ajunge să execuți un program erau
necesare următoarele etape obligatorii:
analiza
problemei,
soluționarea
matematică, soluționarea algoritmică și
schema logică, transpunerea într-un limbaj
de programare și scrierea acestuia pe
formulare de programare, perforarea
cartelelor, compilarea programului
și
corectarea eventualelor erori de sintaxă sau
de perforare.

Formular de programare (în Fortran) și o cartelă – din arhiva personală. Fiecare linie din formular reprezenta o linie a programului sursă și era
codificată sub forma unei cartele perforate. Astfel, fiecare caracter de pe o linie a formularului era regăsit sub forma unei combinații de perforații pe
cartela corespunzătoare. Numai cifrele erau codificate sub forma unei perforații unice. Coloana 6 corespundea caracterului de continuare și avea ca
semnificație continuarea comenzii din cartela anterioară și pe cartela curentă.
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La acea dată lucram în Fortran IV, limbaj în
care am fost inițiați de profesorul Radu
Constantin
în
cadrul
disciplinei
“Programarea calculatoarelor și metode
numerice” în semestrul al II-lea al anului I,
adică în prima jumătate a anului 1984. Pentru
o scurtă perioadă în primăvara anului 1984

am lucrat și în Fortran III (avea numai IF-uri
aritmetice) pentru a avea acces mai facil la un
calculator mai puțin folosit de cei de la
Facultatea de Automatică, în final
calculatorul respectiv fiind demontat
datorită vechimii sale.
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Calculatoarele erau rare, majoritatea fiind
cele din gama Felix C256, Felix C512, care
foloseau cititoare de cartele (existau și unități
de bandă și discuri magnetice imense ca
dimensiuni fizice, însă la care eu nu aveam
acces).

Prima pagină a listingului care prezintă programul ce rezolvă intersecții de corpuri geometrice. Se pot observa datele de identificare ale sistemului
de calcul din Centrul Teritorial de Calcul Electronic Constanța și informațiile temporale: “29/12/1984 – 364”, plus ora sistemului de calcul.
Caracterul “C” din prima coloană declară o cartelă de comentariu, fără semnificație în procesarea datelor, având numai rol explicativ.
Era
perioada
de
început
a
minicalculatoarelor Independent / Coral,
care foloseau un sistem de operare modern
pentru acea data, MIX sau RSX-11. Pentru cei
care își amintesc, era un mesaj care apărea pe
terminalul de lucru “Only MIX can help you”,
mesaj pe care noi îl consideram nostim, mai
ales că operarea în linie de comandă era
dificilă și uneori mai greșeam sintaxa
comenzilor.
Conform concepțiilor de la acea dată, în
fiecare capitală de județ era un centru

teritorial de calcul care avea ca rol atât
automatizarea calculelor din întreprinderile
afiliate centrului (salarii, personal, evidența
mijloacelor fixe, amortismente etc) dar și
centralizarea datelor la nivel județean pentru
raportări la eșalonul superior. Existau și o
serie de întreprinderi mari care beneficiau de
imensa favoare de a avea propriul centru sau
oficiu de calcul, în Constanța cel mai
important fiind centrul de calcul al Centralei
de Construcții Hidrotehnice, abreviat CCH,
una dintre puținele centrale cu sediul în afara

Bucureștiului. Mai exista și un centru de
calcul al marinei, însă accesul era virtual
imposibil, deoarece acolo era “armată”.
Dată fiind raritatea calculatoarelor era o
adevărată “luptă” pentru a avea acces la un
sistem de calcul. Așa cum unii colegi
cunoșteau Bucureștiul având ca repere
cârciumi, noi cei pasionați de calculatoare
aveam ca repere oficiile și centrele de calcul
de la acea dată.
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Intrarea în CTCE
În Decembrie 1984, după ce am parcurs
primele etape de soluționare a temelor,
trebuia să rezolv problemele de programare
care necesitau accesul la un calculator. Am
apelat la părinți, care au reușit să mă pună în
legătură cu doi profesioniști din CTCE.
Domnul Adrian Dobrițoiu m-a ajutat cu
accesul la formularele de programare și
parțial cu perforarea cartelelor, însă
colaborarea era dificilă, deoarece se
desfășura exclusiv în afara centrului de
calcul. Situația s-a îmbunătățit radical când
am fost ajutat de doamna Olimpia Buzoianu,
care și-a asumat răspunderea de a mă primi
în CTCE.
Am intrat prezentând la poartă buletinul,
fiind preluat de domnul Vasile Munteanu,
care făcea parte din colectivul doamnei
Olimpia Buzoianu. Emoțiile din acel moment
mi-au amintit de prima zi de școală... Am
urcat cu liftul, care în acel moment funcționa,
până la ultimul etaj și am intrat în biroul
colectivului de programare care mă
acceptase. Datorită faptului că nu era uzual ca
o persoană din afară să intre în CTCE (cu
excepția “practicanților”), am fost sfătuit să
stau în birou și să evit plimbările pe holuri,
unde m-ar putea întreba cineva cine sunt și ce
fac pe acolo.
Am fost de la început fermecat de umorul
inteligent și dezinvolt al oamenilor din CTCE
(ulterior am regăsit ceva asemănător în

ANIVERSĂRI ȘI ALTE INFORMAȚII

Facultatea de Cibernetică din ASE București
și, dintr-o altă perspectivă, la cele două
personaje principale din serialul M.A.S.H.), de
amabilitatea cu care m-au îndrumat și ajutat.
Colectivul se ocupa și de oieria de la Palas
unde se desfășura un program de cercetare
privind ameliorarea genetică și am învățat
multe din discuțiile pe care le aveau cu
privire la structurarea datelor, algoritmii de
calcul și rapoartele care trebuiau generate.
La capătul holului era biroul unde se făceau
corecții ale cartelelor din aplicațiile mari ale
centrului. Eu am beneficiat de facilitatea de a
perfora cartelele în acel birou, departe de
expunerea pe care ar fi implicat-o deplasarea
în sala operatoarelor. La mare preț erau
mașinile de perforat cartele la care funcționa
facilitatea de imprimare a textului de pe acea
cartelă (fiecare cartelă reprezenta o linie din
program). După o perioadă puteai învăța să
citești cartelele direct după perforații, însă
“cartelele cu interpretare”, adică cele cu
textul tipărit pe ele, erau de mare ajutor. Tot
la mare preț erau cartelele parțial plastifiate,
de diverse culori, care erau superioare celor
de carton, cele mai căutate fiind cele
“italienești”, acestea fiind recunoscute
imediat datorită culorii lor roz.
Colaborarea cu specialiștii centrului a fost
foarte utilă și impresionantă pentru mine,
dorindu-mi ca și eu, dacă voi avea
posibilitatea, să fiu asemeni lor.
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Pentru toți colegii care au
sărbătorit ziua de naștere în
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După finalizarea programelor de calcul în
Decembrie 1984 am dezvoltat în toți anii
următori din facultate tema de cercetare care
rezolva prin metodele geometriei analitice
probleme de proiectare. Experiența aceasta
cu entități geometrice 3D m-a ajutat ulterior
la definirea generală a domeniilor de calcul în
cadrul metodelor numerice inginerești (MDF,
MEF), dar și în proiectul ITEA 02027 în care
am fost “principal researcher” în anii 20042005 la Vrije Universiteit Brussel.
Până la finalizarea studiilor în 1988 am
revenit la CTCE Constanța în fiecare vacanță
de vară și de fiecare dată m-am bucurat de
ajutorul celor pe care îi recunoscusem ca
modele. Îi amintesc aici pe membrii
colectivului din CTCE care m-a influențat
major în opțiunea mea de a folosi calculatorul
ca principal mijloc de învățare în anii care au
urmat: Pia (Olimpia Buzoianu), Vasilică
(Vasile
Munteanu),
Geo
(Gheorghe
Bocârnea), doamna Mujdaba (Ager Mujdaba)
și Zincuța (Zinca Ciocoiu).
Ulterior, după 1990, condițiile istorice au dus
la desființarea CTCE, un loc care concentra
impresionante inteligențe și caractere.
Rămâne recunoștința fostului student care, în
momentele de cumpănă și de întrebări, a
găsit un sprijin ferm în amintirile și
experiența acumulată în CTCE și care au dus
la o schimbare de destin a acestuia.
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