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ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR 
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Societatea Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, SETIS, asociaţie fără scop 
trimonial, non-profit, a trecut de faza de construire, în cea de acum de dezvoltare. 

A făcut deja primii paşi dar trebuie să-şi afirme viguros existenţa în viaţa colectivităţii 
astre şi mai ales a tineretului studios, a noii generaţii de electrotehnişti care se pregăteşte să 
 ia locul în activitatea cotidiană. 

Intenţiile constituirii acestei asociaţii sunt meritorii. Urmează de  acum partea cea mai 
icilă, etapă la care trebuie să participăm cu fapte fiecare. Scopurile şi obiectivele trebuie să 
transferăm în realizări de care să putem profita în primul rând noi, membrii asociaţiei, tineri 
 pensionari. Sunt convinsă că rezultatele nu vor întârzia să apară, să se multiplice, 
umele asociaţiei va creşte şi astfel va spori numărul celor care vor dori să facă parte din 
TIS. 

Pentru aceasta, membrii de acum ai asociaţiei şi-au stabilit obiective clare, dar trebuie să 
acţioneze perseverent pentru înfăptuirea lor. Iată câteva dintre acestea: 

 
1. Dotarea a cel puţin unui laborator al Facultăţii de Electrotehnică, stabilit de 

nducerea Facultăţii, la nivelul tehnicilor performante actuale, prin atragerea  unor sponsori 
ternici, deja membri ai asociaţiei sau foşti absolvenţi ai facultăţii aflaţi acum în România 
 chiar în afara ei. 

 
2. În primul rând prin membrii asociaţiei noastre, dar şi apelând la alţi absolvenţi ai 

ultăţii, ajunşi în diverse poziţii sociale sau funcţii de decizie economice, proprietari a 
ternice societăţi comerciale din ţară sau chiar străinătate, să se realizeze practica de 
ecialitate a studenţilor, componentă extrem de importantă în formarea tinerilor ingineri 
ctrotehnişti şi care în prezent este, de ce să nu o recunoaştem, deficitară. Această practică 
se desfăşoare organizat, în firme cu tehnologie modernă, pentru a se intregi şi completa 
marea tinerilor viitori specialişti practicieni şi conducători pe care facultatea îi pregăteşte. 
 pot pune astfel chiar bazele unor burse sau chiar a repartizării pe locuri de muncă, după 
solvire, a studenţilor ce s-au remarcat profesional în perioadele de practică în firma 
pectivă.  
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3. Asociaţia noastră să se implice în viaţa universitară şi prin membrii săi care nu sunt 
cadre didactice, dar sunt buni specialişti, buni manageri, cu experienţă în domenii diferite de 
activitate, prin realizarea unor întâlniri semestriale cu studenţii facultăţii, în diferite locaţii, 
poate chiar la sediul unor firme. 

S-ar crea o legătură între prezent şi viitor, ar fi o mai bună comunicare între generaţii, 
iar aceste întâlniri nu necesită un efort financiar deosebit, doar dorinţa de a realiza ceva, de a 
fi util spiritului asociaţiei şi tinerilor de pe băncile facultăţii ce ne-a format cândva ! Aceste 
acţiuni ar putea să fie organizate de absolvenţii care, retraşi din activitate la pensie, s-au 
dovedit a avea un entuziasm efervescent şi totodată poate mai mult timp la dispoziţie. 

 
4. Să organizăm întâlniri cu caracter ştiinţific, expoziţii cu aparatură, instalaţii şi 

echipamente, întâlniri omagiale cu absolvenţi ce prin experienţa lor de o viaţă au ce să spună 
noii generaţii şi chiar nouă tuturor. 

 
5. Să organizăm întâlniri periodice , tip club, în care parte din timp să fie afectat 

informărilor reciproce despre realizările pe linie profesională, dezbaterii unor noutăţi de 
ultimă oră în domeniul electrotehnicii dar nu numai. 

 
6. Să organizăm întâlniri colegiale, excursii în diferite locuri din ţară, membrii pasionaţi 

din locurile respective să ne fie gazde şi ghizi.  
 
Şi nu în ultimul rând, membrii actuali să facem cunoscute obiectivele asociaţiei 

colegilor noştri de pretutindeni, să-i sensibilizăm cu amintirile tinereţii studenţeşti, pentru a-i 
atrage pe noii membri activi şi pe noii sponsori pentru activităţile ce necesită fonduri 
financiare. Să ne propunem şi să realizăm ca fiecare din cei 70 de membri actuali să 
alăture asociaţiei încă 1-2 noi membri ce să mărească astfel forţa activă a asociaţiei. 

 
Pentru a mări forţa asociaţiei, dimensiunile ei în dezvoltarea pe care ne-o dorim, fiecare 

membru poate veni cu sugestii pentru obiective viitoare şi, ca un exemplu totdeauna eficient, 
să fie primul care să acţioneze pentru materializarea şi finalizarea proiectului respectiv. 

 
Ce-ar fi să încercăm ? 
Sunt convinsă că vom reuşi ! 
 

CU  OCAZIA  ANULUI  NOU  2005,  ALATURI  DE  TRADITIONALUL 

LA  MULŢI  ANI ! 

VĂ  URĂM  MULTĂ  SĂNĂTATE, NOI  ŞI  DEPLINE  SUCCESE  ÎN  ACTIVITATE 
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A  TREIA  CONFERINŢĂ  INTERNAŢIONALĂ  
DE  INGINERIE  ELECTRICĂ  SI  ENERGETICĂ  

EPE 2004 
 

 
 

Conf.dr.ing. Dorin Lucache 
Preşedintele Comitetului de Organizare EPE 2004, 
Secretar ştiinţific al Facultăţii de Electrotehnică 
 

 
 
În zilele de 7 şi 8 octombrie 2004 s-a desfăşurat la Iaşi, în organizarea Facultăţii de 

Electrotehnică, cea de a Treia Conferinţă Internaţională de Inginerie Electrică si Energetică, 
EPE 2004. Manifestarea are o periodicitate de doi ani şi, prin amploarea participării şi nivelul 
ştiinţific atins, se constituie ca una dintre cele mai importante manifestări din domeniul 
electrotehnic şi energetic din zona Moldovei. 

 
Prin prisma nivelului concludent al participării şi a intensităţii dezbaterilor, conferinţa 

EPE 2004 a fost de un real succes. Secţiunile s-au desfăşurat pe perioada a două zile şi au fost 
organizate în 4 amfiteatre şi 4 săli de seminar ale Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi, dotate 
corespunzător unei bune şi eficiente expuneri. S-au prezentat un număr de 233 de lucrări 
ştiinţifice, în progres semnificativ faţă de cele 138 de lucrări prezentate la ediţia anterioară. 

Tematica conferinţei a fost una deosebit de largă, acoperind practic întreg spectrul 
ingineriei electrice şi energetice. Cu toate acestea se poate aprecia că cele 233 de lucrări 
ştiinţifice au acoperit consistent toate secţiunile propuse, iar unele au înregistrat chiar un 
succes deosebit. De o participare mai importantă s-au bucurat atât secţii tradiţionale precum 
Maşini electrice (32 de lucrări), Măsurări electrice (32 de lucrări), Acţionări electrice (25 
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de lucrări) sau Automatizări (19 lucrări), precum şi secţii cu un profil mai nou şi modern: 
Managementul Calităţii, Strategiile şi Marketingul Actului Educaţional (24 de lucrări), 
Electroecologie (19 lucrări) Inteligenţă artificială (12 lucrări), Bio-, Nano-Materiale şi 
Tehnologii (9 lucrări). 

Au fost prezenţi un număr de 176 autori sau coautori de lucrări ştiinţifice, cărora li s-au 
alăturat alţi participanţi la workshop-uri, sponsori, expozanţi, ingineri de profil, studenţi.  

O răsplată pentru efortul organizatoric a fost faptul că printre participanţi s-au regăsit 
reprezentanţi ai majorităţii centrelor universitare din ţară. Astfel au fost prezenţi participanţi 
în număr de: 21 din Bucureşti, 12 din Craiova, 6 din Constanţa, 6 din Ploieşti, 6 din Cluj-
Napoca, 3 din Timişoara, 3 din Suceava, 2 din Braşov, 2 din Bacău, 2 din Reşiţa, 2 din 
Tg.Mureş, 2 din Adjud, alături de un număr de 79 de autori aparţinând mai multor instituţii 
din Iaşi. 

Participanţii din străinătate au fost în număr de 29 din care 9 din Republica Moldova, 4 
din Franţa, 3 din Ungaria, câte 2 din Algeria, Canada, Iran, Grecia şi Portugalia, câte 1 din 
Italia, Polonia şi Slovenia. Trebuie remarcat că participarea colegilor din R.Moldova a fost 
mai slabă decât de obicei fiindcă, în aceleaşi zile de octombrie, s-a desfăşurat la Chişinău 
sărbătorirea împlinirii a 40 de ani de învăţământ superior tehnic. 

Un fapt îmbucurător l-a constituit participarea însemnată a tinerilor, doctoranzi sau 
asistenţi, concretizată într-un număr important de lucrări (32). 

Lucrările acceptate de către comitetul ştiinţific al conferinţei au fost publicate în 3 
volume sub egida Buletinului Institutului Politehnic din Iasi, însumând nu mai puţin de 1514 
pagini. Buletinul are un statut de revistă şi numerele sale sunt trimise prin schimb academic la 
peste 140 de universităţi sau institute de cercetare din ţară şi străinătate.  

 
Pe parcursul conferinţei s-au desfăşurat şi trei mese rotunde: „Aspecte actuale în 

managementul sistemelor energetice”, cu sprijinul Revistei Energetica, „Advanced 
collaborative design and Internet distributed technologies” cu sprijinul Fundaţiei Alex. von 
Humboldt  şi „Knowledge based materials and advanced bio- and nano-technologies” cu 
sprijinul NATO/CNCSIS. Aceste mese rotunde au avut darul de a creşte numărul 
participanţilor şi totodată de a fi un catalizator deosebit al dezbaterilor.  

De un deosebit interes s-a dovedit a fi şi expoziţia organizată în holurile Facultăţii de 
Electrotehnică, de către firmele: Electrocontact Botoşani (cu aparataj de medie şi joasă 
tensiune) şi Omega Tehnoton Iaşi (instalaţii pentru controlul accesului, interfoane, 
echipamente electrice pentru semnalizare rutieră, etc.). Trebuie menţionat că numărul firmelor 
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expozante putea fi mai mare dacă perioada conferinţei nu ar fi coincis cu cea a Târgului 
Internaţional Bucureşti. 

Toţi participanţii şi-au exprimat părerea că întâlnirea a fost prilejul unui deosebit de 
fructuos schimb de informaţii, subiectele abordate fiind în cea mai mare parte de mare 
actualitate. Discuţiile purtate au permis cristalizarea unor teme de interes comun, al unor 
direcţii de colaborare viitoare, atât între cercetătorii români cât şi între cercetători români şi 
cei din străinătate. 

 
Succesul conferinţei s-a datorat în bună măsură şi sponsorilor, în general firme ai căror 

manageri nu au uitat de facultatea care i-a format profesional: 
Ioan Ciutea – ELECTRICA Iaşi 
Gheorghe Ciubotaru - ELECTROALFA International Botoşani 
Alexandru Avasiloaie – ELECTROCONTACT Botoşani 
Marian Berdan – ELECTRA Iaşi 
Adrian Butucă – MOLDOMOBILA Iaşi 
Ioan Prisecaru– CONEX GRUP Iaşi  
Iulian Dascălu – IULIUS MALL Iaşi 
 

 
În final, doresc să aduc mulţumiri pe această cale şi colectivului de conducere al 

Asociaţiei SETIS, în special domnului prof.dr.ing. Emilian Furnică, care s-a implicat activ în 
organizarea conferinţei şi al cărui efort şi sprijin a contat mult în succesul acesteia. 
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S I E L M E N   2005 
A 5 –a CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ   

DE SISTEME ELECTROMECANICE ŞI ENERGETICE 
organizată de Facultatea de Electrotehnică din Iaşi, Facultatea de Energetică Chişinău şi Facultatea de 
Electromecanică din Craiova, va avea loc la Chişinău, Republica Moldova, în perioada 6 – 8 Octombrie 2005. În 
aceeaşi perioadă va fi organizată şi o expoziţie a firmelor de profil, EXPO  SIELMEN  2005.   

Tematica acestei conferinţe cuprinde următoarele domenii : 
-Acţionări electrice                                                         -Măsurări industriale şi sisteme de măsură 
-Aparate electrice                                                           -Maşini electrice 
-Automatizări                                                                  -Mecatronică 
-Câmp electromagnetic şi circuite electrice                    -Producerea energiei termice şi electrice 
-Educaţie inginerească                                                   -Roboţi industriali şi linii flexibile 
-Electroecologie                                                              -Tracţiune electrică şi echipamente pentru vehicule 
-Electronică de putere                                                    -Transportul şi distribuţia energiei electrice 
-Fiabilitate şi diagnoză                                                   -Utilizarea energiei electrice 
-Materiale şi tehnologii speciale în electrotehnică 

DATE IMPORTANTE 
15 Martie 2005  – primirea rezumatelor extinse – maximum 300 cuvinte şi minimum 150 cuvinte – şi a 
formularului de înscriere; 
15 Aprilie 2005 – comunicarea acceptării lucrării şi trimiterea instrucţiunilor de redactare; 
15 Iunie, 2005 – trimiterea lucrării/lucrărilor finale (2 sau 4 pagini A4 în format IEEE) şi plata taxei de 
participare. 
 
FORMATUL LUCRĂRILOR ŞI CORESPONDENŢĂ 
Lucrările vor fi scrise şi prezentate în Engleză sau Franceză 
Se preferă ca întreaga corespondenţă să fie realizată prin Internet folosind formatul Word sau Pdf. 
 
ÎNREGISTRARE 
• Taxa de participare: 40 Euro (prima lucrare / prim-autor) 
• Taxa suplimentară: 20 Euro (pentru fiecare lucrare suplimentară cu acelaşi prim-autor) 
• Persoane însoţitoare:  20 Euro/persoană 
Taxa de participare cuprinde volumul conferinţei precum şi participarea la lucrările conferinţei, bufetul 
conferinţei şi banchet.  
 
LOCUL DE DESFĂŞURARE A CONFERINŢEI 
Facultatea de Energetică,Universitatea Tehnică a Moldovei, Str. 31 August, nr. 78, Chişinău, Republica Moldova 
 
ALTE FACILITĂŢI 
Pentru cei interesaţi în degustarea unor vinuri bune, va fi organizată o excursie la faimoasele pivniţe de la 
Cricova, situate la circa 20 km de Chişinău. Vizita va include o masă şi o degustare de vinuri. Pivniţele Cricova 
au o lungime de 54 km şi sunt situate la 80 m sub pământ. Vinurile, unele vechi de 100 ani, sunt păstrate la o 
temperatură constantă de +90C. Fiecare participant la excursie va primi o sticlă de vin şi o sticlă de şampanie.  
Costul excursiei este de 35 Euro. 
 
Detali şi PRIMUL ANUNŢ-INVITAŢIE  se pot obţine de pe site-ul conferinţei 
http://www.sielmen.ee.tuiasi.ro  sau prin e-mail de la adresa Dorin.Lucache@tuiasi.ro 
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MEMBRII  Societăţii Absolvenţilor Facultăţii de Electrotehnică din Iaşi 
(SETIS) 

  
( la 31 decembrie 2004 ) 

 
 

NUMELE ŞI PRENUMELE  Promoţia   Specializarea DOMICILIUL 
ACTUAL 

RAŞCU  PAUL  EMIL 1948 Electromecanică Bucureşti, ROMANIA 

OSTAP  CONSTANTIN 1951 Transport şi distribuţie Iaşi, ROMANIA 

CANTEMIR  LORIN 1957 Electrificarea industiei şi agriculturii Iaşi, ROMANIA 

LEONTE  PETRU 1957 Electrificarea industriei  şi agriculturii Iaşi, ROMANIA 

ŞCHIOPU  GHEORGHE 1957 Electrificarea  industriei şi agriculturii Bacău,  ROMANIA 

VAINER  (AIZMAN)  ANETTE 1958 Electromecanică Bucureşti, ROMANIA 

CREŢU  MIHAI 1962 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

ALEXANDRESCU  VIRGIL 1964 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

MUSTAŢǍ  MIHAI 1965 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

SLĂNINĂ  MIRCEA 1965 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

TEŞINSCHI  CONSTANTIN 1965 Electroenergetică Piatra Neamţ, ROMANIA 

IOACHIM   DAN 1965 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

MOISE  (MOSHE) MARIANA 1967 Electromecanică Haifa, ISRAEL 

TEODORU  EMIL 1967 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

GUŞǍ  MIRCEA 1968 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

RADU CONSTANTIN 1968 Electroenergetică Bucureşti, ROMANIA 

RUGINĂ  VASILE 1968 Electroenergetică Bucureşti, ROMANIA 

RUSU  LEONARD 1968 Electroenergetică Paşcani, ROMANIA 

SIMION  ALEXANDRU 1968 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

DAMIAN  IOAN  1969 Energetică Bucureşti, ROMANIA 
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DOBRE  TRAIAN 1969 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

BÎRLĂDEANU AUREL 1969 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

CIUTEA  IOAN 1970 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

GRIMBERG  ( SAND )  LILI 1970 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

SCHWEITZER  YONA 1970 Electroenergetică Haifa, ISRAEL 

RACOVIŢAN  (CAPRĂ)  
VASILICA 

1971 Electroenergetică Alba Iulia, ROMANIA 

BARABOI  ADRIAN 1971 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

 APOSTOL  OVIDIU 1972 Electroenergetică Bucureşti, ROMANIA 

GAGEA  ALEXANDRU 1972 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

ILINCA  ( BÎRJOVEANU )  
CORNELIA 

1972 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

RACOVIŢAN  VASILE  SORIN 1972 Electroenergetică Alba Iulia, ROMANIA 

POPA  COCULEANA 1974 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

MAZILU  TRAIAN-NECULAIE 1975 Electromecanică Bacău, ROMANIA 

ADĂSCĂLIŢEI   ADRIAN 1976 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

FURNICǍ  EMILIAN 1976 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

SEGAL  BRUNO 1976 Electromecanică Petach Tiqva, ISRAEL 

MIHALCEA VASILE 1978 Electromecanică Iaşi, ROMANIA 

EGNER  FLORIN  SIMION 1979 Electronică şi Telecomunicaţii Botoşani, ROMANIA 

MACOVEI   IOAN  DOREL 1980 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

SĂLCEANU  ALEXANDRU 1980 Electronică industrială Iaşi, ROMANIA 

SǍRMǍŞANU  CONSTANTIN 1980 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

BUŞOI  AUREL 1980 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

PĂLICI  MIHAI 1980 Electroenergetică Bucureşti, ROMANIA 

BOGHIU  SILVIU-LUCIAN 1981 Electroenergetică Bucureşti, ROMANIA 

FILOŞ  ŞTEFAN 1981 Energetică Iaşi, ROMANIA 

BOIARSCHI  CORNELIU  
LEONARD 

1982 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

CIUBOTARU  GHEORGHE 1982 Electronică şi Telecomunicaţii Botoşani, ROMANIA 
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HAZI  (PUŞCĂ)  ANETA 1982 Energetică industrială Bacău, ROMANIA 

VIZITEU  IOAN 1982 Energetică Bacău, ROMANIA 

DAVID  VALERIU 1983 Electronică şi telecomunicaţii Iaşi, ROMANIA 

BALEA  MARIAN  AUREL 1984 Electroenergetică Burnaby, CANADA 

BERDAN  MARIAN 1984 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

ISTRATE  DUMITRU-MARCEL 1985 Energetică industrială Iaşi, ROMANIA 

LUCHACHE  DUMITRU 
DORIN 

1986 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

CIOBANU  ROMEO-CRISTIAN 1986 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

PRISECARU  ION 1987 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

POPA  MARICEL 1988 Electronică Iaşi, ROMANIA 

MARDARASEVICI  IULIUS  
GABRIEL 

1990 Elecrotehnică Iaşi, ROMANIA 

BUTUCǍ  ADRIAN 1991 Electronică Iaşi, ROMANIA 

BÎTǍ (LUCA)  NICOLETA 
DANIELA 

1996 Electrotehnică generală Iaşi, ROMANIA 

SUFLEŢEL CĂTĂLIN 1996 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

VLĂDUŢ ADRIAN 1998 Electrotehnică Casablanca, MAROC 

NISTOR CRISTIAN 2000 Electroenergetică Botoşani, ROMANIA 

URMĂ GHEORGHE-GABRIEL 2000 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 

BUCĂ PETRICĂ CLAUDIU 2002 Electroenergetică Iaşi, ROMANIA 

HANGANU  RADU 2003 Construcţii electrotehnice Iaşi, ROMANIA 

MOSCALU COSTEL VIOREL 2003 Electroenergetică Cernavodă, ROMANIA 

APETREI RAMONA MARIA 2003 Electrotehnică Roman, ROMANIA 

NISTOR GABRIEL NICUŞOR 2003 Energetică (TDEE) Iaşi, ROMANIA 

COVĂTARU  MIHĂIŢĂ-
CRISTIAN 

2004 Electrotehnică Iaşi, ROMANIA 
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UN EPISOD DIN STUDENŢIE 
 

  prof.dr.ing. Alexandru Poeată   

 
 

Cu diplomele în buzunar, viitori asistenţi 
universitari, eu şi colegul meu de cameră N. Babei, 
trebuia să mai găzduim câte un coleg care venea la 
Iaşi să-şi lichideze socotelile cu şcoala. Unii 
veneau pentru câte un examen, alţii pentru 
susţinerea examenului de diplomă, toate fiind pe 
atunci în sesiune deschisă. 

Unul dintre aceşti colegi, Iorinski, după ce 
dormise o săptămână la noi, veni bucuros într-o zi 
şi ne anunţă cu bucurie: " - Măi băieţi, eu am 
câştigat nişte bani...la Loto, aşa că deseară sunteţi 
invitaţii mei la Carul cu bere". Era vorba de un 
restaurant amplasat în Piaţa Unirii cam pe unde 
este acum magazinul Unic. 

Seara ne-am întâlnit toţi – mai erau invitaţi 
vreo doi colegi – şi am ocupat o masă în renumitul 
restaurant. La un moment dat vine un chelner, cu 
un halat nu prea curat, care, după ce aruncă o 
privire iscoditoare asupra noastră, îşi puse carnetul 

pe masă şi aplecat asupra lui începu să scrie comanda pe care o dicta colegul ce ne invitase. 
Noi arătam ca nişte tineri fără căpătâi. Abia scăpaţi din şcoală, cu figuri slăbite de atâţia 

ani de foamete. Precizez cu această ocazie că la absolvirea liceului eu aveam 61 de kilograme, 
iar acum după examenul de Diplomă sub 45. Vestimentaţia noastră lăsa mult de dorit. 
Paltoanele roase la mâneci, vechi. Al meu îl purtasem deja exact 5 ani. 

Dar colegul nostru continua să dicteze : "... şase fripturi, şase salate, şase halbe, şase 
prăjituri,..." 

La un moment dat chelnerul se îndreaptă de şale, se dă câţiva paşi înapoi şi exclamă:  
" – MĂI GOLANILOR, VOI AŢI CÂŞTIGAT LA LOTO !!!!!!" 
Toţi am izbucnit în râs, chelnerul se dumirise cu cine are de-a face iar noi ne-am bucurat 

de o cină pe cinste. Aşa era ! Altfel nu-ţi dădea mâna pe atunci să intri într-un restaurant !  
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DE LA LUME ADUNATE* ...ŞI IARĂŞI LA LUME DATE 
(* via E-mail dar nu numai ) 

 

MIORIŢA MATEMATICĂ 
Pe-un picior de PLAN 
EUCLIDIAN 
Iata vin în cale 
TRANSLATAND la vale, 
Trei MULTIMI de 
PUNCTE 
Toate trei DISJUNCTE 
De FUNCTII pazite 
Toate diferite. 
Ele sunt tot trei: 
Una-i INJECTIVA, 
Alta-i BIJECTIVA, 
Si-alta-i SURJECTIVA. 
Iar cea INJECTIVA 
Si cea SURJECTIVA, 
Mari se vorbira 
Si se sfatuira 
Sa ramana treze 
Pana-o sa-nsereze 
Si s-o ANULEZE 
Pe cea BIJECTIVA, 
C-are PRIMITIVA 
Si ASIMPTOTE multe 
Cate si mai cate, 
Ca e INVERSABILA 
Si chiar DERIVABILA. 
 Dar intr-o MULTIME 
Asta s-a aflat 
Si s-au indignat 
C-ale lor cuvinte 
Intrec orice LIMITE. 
Dar de la f(0)-ncoace 
Unui PUNCT nu-i place 
Sa mai stea-n MULTIME 
Si de treaba a se tine. 
BIJECTIVA se-ntreba : 
 - PUNCTUL asta ce-o 
avea? 
Si se duse 
Si ii spuse : 
 - Draga PUNCTULETUL 
meu 
 Ce rau,oare ,iti fac eu, 

 Sau nu-ti place poate 
 C-ai COORDONATE 
 NATURALE toate? 
 Vrei sa stai mai jos 
 Crezi ca-i mai frumos ? 
 Nu vrei un` te-am pus 
 Vrei cumva mai sus? 
 - Draga BIJECTIVA 
 Eu chiar dimpotriva, 
 Ma simt foarte bine 
 Dar e rau de tine! 
 Cand o sa-nsereze, 
 Vor sa te-ANULEZE 
 Functia INJECTIVA 
 Si cea SURJECTIVA. 
 - Daca s-o-ntampla 
 De m-or ANULA 
 Sa ma-ngropi in zori 
 In CAMP DE VECTORI 
 Intr-o VECINATATE 
 Pe-aici pe-aproape 
 Sau chiar in MULTIME 
 Sa fiti tot cu mine. 
 Iar la cap sa-mi pui 
 CALCUL INTEGRAL 
 Ori un MANUAL 
 Sau poate-un TRATAT 
 Cat mai inspirat 
 Si de l-or citi 
 Isi vor aminti 
 Cei ce au uitat 
 Ca am existat 
 Si voi fi propusa 
 In SUBIECTE inclusa 
 Pentru OLIMPIADA 
 Sau BALCANIADA. 
 Si-n loc de ANULAT 
 Sa le spui curat 
 C-am INTERSECTAT 
 Mindrele ELIPSE 
 Ca am PUNCTE FIXE 
 RADACINI REALE 
 Si IMAGINARE 

 Si ca am DARBOUX. 
 Dar mai afla tu 
 Ca de-oi intalni 
 O SFERA batrana 
 Cu un CERC de lana 
 Prin SPATIU alergand 
 Si la toti zicand : 
 - Cine mi-a vazut 
 Sau mi-a cunoscut 
 O FUNCTIE - AFINA 
 Cu o PANTA lina 
 Bine DEFINITA 
 Si NEMARGINITA ? 
 Sa te-nduri de ea 
 Si sa-i spui asa : 
 C-am INTERSECTAT 
 Mandrele ELIPSE 
 Ca am PUNCTE FIXE 
 Radacini COMPLEXE 
 Si ca am DARBOUX. 
 Dar nu-i spune tu 
 De cele REALE 
 Ca de-i povestesti 
 Mult ai s-o mahnesti 
 Si va sti de-ndat 
 Ca m-au ANULAT. 
 Si inca te mai rog 
 Ca-ntre colegi buni 
 Tot ce am avut 
 Tu sa le aduni 
 Sa le scoti din SPATIUL 
 Cu trei DIMENSIUNI, 
 Iar tu dragul meu 
 Sa te INTEGREZI 
 Sa te ANEXEZI 
 La alta MULTIME 
 Ca-i greu fara mine 
 Dar iti va fi bine 
 Si vei rezista, 
 Cat va EXISTA 
 MATEMATICA ! 
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INGINEREŞTI…  
Înţelegându-i pe ingineri : 
   
  Un inginer traversa un drum cand broasca din basme ii atrage atentia si ii spune:  
 - Daca ma saruti voi deveni o printesa frumoasa. Inginerul ia broasca de pe drum si o baga in 
buzunar.  
 Broasca a repetat mai tare:  
 - Auzi, daca ma saruti, voi ramane cu tine toata saptamana.  
 Inginerul a scos-o din buzunar, i-a zambit si a varat-o inapoi.  
 Atunci broasca a strigat :  
 - Fii atent domnule, daca ma saruti, voi deveni o printesa frumoasa, voi ramane toata 
saptamana cu tine si voi face ORICE vrei. 
 Inginerul o scoate din buzunar, ii zambeste si o pune inapoi.  
Broasca disperata devine isterica:  
 - Mai, ce-i cu tine? N-auzi ca-s o printesa frumoasa si ca voi fi a ta o saptamana ? Care-i 
baiul ? De ce nu ma saruti odata naibii?! 
 Inginerul ii raspunde:  
 - Auzi, ba? eu sunt inginer. N-am timp de muieri, dar sa dai de o broasca care vorbeste... asta 
chiar e interesant !  
 
          Un arhitect, un artist si un inginer discutau despre cu cine e mai bine sa iti petreci 
timpul, cu nevasta sau cu amanta. 
 Arhitectul a zis ca prefera sa fie cu nevasta, asa putea construi fundatia unei relatii vesnice.  
 Artistul a spus ca o prefera sa fie cu amanta. In ea gasea mai multa pasiune si mister.  
Inginerul a spus ca prefera sa le aiba pe amandoua -  
 - Amandoua?! au intrebati ceilalti.  
 - Da. Daca ai o nevasta si o amanta, fiecare se va gandi ca esti cu cealalta si atunci poti scapa 
la serviciu sa-ti termini treaba de ziua urmatoare. 
   
 - Optimistul: paharul e pe jumatate plin.  
 - Pesimistul: paharul e pe jumatate gol.  
 - Inginerul: paharul are dublul capacitatii necesare.  
   
    
Statistici inginereşti... 
  
  Daca populatia mondiala s-ar reduce la 100 de ingineri, pastrand proportiile, s-ar compune 
dupa cum urmeaza:  
 - 93 ar fi barbati  
 - 6 femei (dintre care 3 ar fi lesbiene, una ar fi prietena celui mai bun amic si celelalte ar fi 
urate ca dracu ).  
 - 1 gay.  
 Dintre cei 100 de ingineri:  
  - 95 ar purta ochelari  
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  - 89 ar fi cheli.  
  - 1 ar fi un inginer atipic (inalt, aratos si simpatic) .  
  - 75 ar crede ca sunt ingineri atipici chiar daca  sunt mult mai urati  decit  toti ceilalti.  
  Dintre cei 100 de ingineri:  
 - 99 ar vorbi incontinuu despre calculatoare.  
 - 86 ar vorbi incontinuu despre mp3.  
 - 78 ar vorbi incontinuu despre jocuri de calculator.  
 Privind lumea din aceasta perspectiva, e fireasca dorinta inginerilor de a fi acceptat, inteles si 
educat  sa devina ceva fundamental pentru ei. 
  
Tine cont de aceasta observatie:  
 - Daca dimineata cand te trezesti, constati ca nu  esti inginer, esti norocos ;  
  - Daca te trezesti, nu esti inginer si o blonda spectaculara doarme linga tine in pat, esti 
ingrozitor de norocos ;  
 - Daca te trezesti, esti inginer si o blonda superba doarme in pat linga tine... nu te stresa, inca 
visezi.  
 
Teorii despre salarizare 
 
Toata lumea cunoaste TEOREMA SALARIULUI, care spune ca inginerii si oamenii de 
stiinta nu pot NICIODATA sa castige la fel ca oamenii de afaceri si comerciantii. 
Aceasta teorema poate, in sfarsit, sa fie demonstrata prin rezolvarea unei ecuatii matematice 
simple : 
Ecuatia noastra se bazeaza pe doua postulate foarte cunoscute : 
Postulatul nr.1 : Cunostintele inseamna Putere 
Postulatul nr.2 : Timpul inseamna Bani 
Orice inginer stie ca : Puterea = Munca / Timp 
Deoarece : Cunoasterea = Putere si Timpul = Bani, obtinem 
Cunoasterea = Munca / Bani 
Obtinem deci, cu usurinta : Bani = Munca / Cunostinte 
Prin urmare, cand Cunostintele tind spre zero, Banii tind catre infinit, oricare ar fi valoarea 
atribuita Muncii, aceasta putand fi foarte slaba. 
Invers, cand Cunostinţele tind spre infinit, Banii tind spre zero, chiar daca valoarea Muncii 
este ridicata. 
De unde urmatoarea concluzie, evidenta : Cu cat cunoasteti mai putine, cu atat veti castiga 
mai multi bani. 
 P.S. : Cei dintre Dvs. care au avut unele dificultati in a intelege rationamentul de mai sus vor 
trebui sa fie cel mai bine remunerati.... 

 
 
"Legile"... cercetării experimentale (după Murphy) 
 

• Ştiinţa îţi spune adevărul. Nu te lăsa înşelat de fapte ! 
• Dacă un experiment iese bine de prima dată înseamnă că ceva nu a fost în regulă ! 
• Dacă repetarea unui test de laborator ridică probleme, e bine să nu-l mai faci ca să 
nu influenţezi concluziile deoarece nici un experiment nu este reproductibil ! 
• Niciodată să nu încerci repetarea unui experiment reuşit ! 

Buletinul SETIS  nr. 4 (II) / iul.– dec. 2004 14 



ABSOLVENŢII   ŞI  ASOCIAŢIA   LOR 
 

• Progresul în ştiinţă este invers proporţional cu numărul revistelor de specialitate 
publicate ! 
• Cu cât teoria este mai sofisticată cu atât mai bine ! 
• Un experiment poate fi considerat  terminat cu bine dacă nu se ignoră mai mult de 
50% din datele experimentale obţinute, pentru ca totul să se conformeze teoriei ! 
• Dacă suficiente date experimentale au fost culese, atunci se poate demonstra orice 
prin metode statistice ! (a se vedea rezultatele sondajelor la alegeri !) 
• Dacă anumite rezultate nu sunt conforme cu teoria ele trebuie ignorate ! 
• În orice lucrare experimentală mai întâi se vor desena curbele finale şi apoi se 
fixează punctele corespunzătoare (evident numai cele care se potrivesc !) , deoarece 
• În orice set de date experimentale, valorile care par a fi corecte, se dovedesc după o 
verificare atentă că sunt eronate ! 
• Orice idee revoluţionară trece prin trei stadii caracterizate prin reacţiile: a) "Este 
imposibil, nu-mi irosi timpul"; b) "Este posibil dar nu merită"; c) "Eu am spus 
întotdeauna că este o idee grozavă !". 
• În domeniul cercetării experimentale numai doi din cei trei parametri (conţinutul 
temei, timpul de rezolvare şi banii) pot fi definiţi simultan! 
• Dacă ai o problemă grea de rezolvat  să o dai unui "comod", el va găsi întotdeauna 
o cale mai uşoară de rezolvare a ei sau o va amâna până nu va mai fi de actualitate, 
deoarece 
• Munca l-a creat pe om , dar nici lenea nu-l omoară şi la urma urmei 
• Nouă nu ne este frică de muncă deoarece ştim să ne ferim de ea. 

 
 

"Legile" ... ingineriei (după Murphy) 
 

• Cînd ai încercat totul şi nimic nu a mers, citeşte instrucţiunile de utilizare şi 
• Ca să funcţioneze trebuie totuşi ca utilajul să fie alimentat (introdu ştecherul în 
priză!); 
• Experienţa variază direct proporţional cu echipamentul distrus; 
• Probabilitatea de a se strica a unui component, montaj sau sistem este direct 
proporţională cu dificultatea de a-l repara; 
• Când se montează un instrument  pentru măsură în c.c. el va fi reglat evident pe 
c.a. sau pe o scară prea sensibilă sau va avea polaritatea inversă; 
• Un circuit protejat la orice avarie se va defecta primul...iar dacă rezistă va provoca 
sigur avaria altuia; 
• Un întrerupător cu declanşare instantanee la supracurent se va declanşa întotdeauna 
mult prea târziu; 
• După ce s-au refixat cele 16 şuruburi ale unei carcase se constată că piesa ce 
trebuia montată a rămas afară...sau...dacă s-au desfăcut deja cele 16 şuruburi ale unui 
panou se constată că s-a greşit panoul; 
• Când un aparat a fost complet reasamblat , după o prealabilă demontare, se 
constată "cu bucurie" că au rămas şi "piese de rezervă"; 
• Orice schimbare de proiect va fi solicitată după ce echipamentul a intrat deja în 
construcţie; 
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• Nu vă impacientaţi, în orice proiect ingineresc, dacă se pot strecura erori ele se vor 
produce cu siguranţă şi dacă ceva poate să funcţioneze prost fiţi sigur că aşa va 
funcţiona (postulatul tartinei: orice tartină unsă cu unt, scăpată din mână, va cădea cu 
siguranţă cu partea unsă pe covor !); 
• Orice eroare în calculul ingineresc se va produce astfel încât să afecteze cel mai 
mult rezultatul final; 
• În orice formulă, constantele – în special cele preluate din manualul inginerului – 
se va dovedi că vor fi trebuit considerate ca variabile; 
• Un gram de practică valorează cât un kilogram de teorie; 
• Se măsoară cu micrometrul, se face semn cu creta şi evident se taie cu toporul...; 
• Degeaba încerci să repari ceva ce nu-i stricat, eventual tot asa rămâne dacă nu 
reuşeşti să-l strici tu; 
• Dacă este mai ieftin să se cumpere un utilaj nou se va insista să se repare ce-l vechi 
indiferent de cost; 
• Cea mai importantă funcţie a inginerului proiectant este să facă lucrurile cît mai 
dificile pentru constructor şi aproape imposibile pentru reparaţii. 

 
 
 
... şi alte glume ..."nevinovate" ! 
 
Mutandu-se in alt oras, un tanar s-a dus sa isi caute un loc de munca la un mare supermagazin. 
      - Ai oarecare experienta in vanzari?, l-a intrebat intreba directorul. 
      - Da, i-a raspunse tanarul. Acasa am fost comis voiajor. 
     Dupa ce l-a masurat lunga din priviri, directorul s-a hotarat sa ii dea o sansa. Sfarsitul 
interviului a fost: "Ei bine...incepi  lucrul de maine.Voi veni la inchidere sa vad cum te-ai 
descurcat." 
    Prima zi de munca a fost grea, dar tanarul nostru a depasit-o. La ora inchiderii, directorul a 
coborat si... 
    - Cate vanzari ai facut astazi? 
    - Una singura. 
    - Doar una?!!! Azi ai avut un singur client?!! Media echipei noastre de vanzari este de 20 
sau 30 pe zi. Cat de mare a fost vanzarea? 
    - 101.265 $. 
    - 101.265 $! Dar ce i-ai vandut?  
     - Prima data i-am vandut un carlig de pescuit de marime mica. A doua oara unul mediu. 
Apoi unul mare. Dupa aceea o undita echipata cu mulineta.L-am intrebat unde se duce la 
pescuit si mi-a raspuns: "La  mare". I-am spus ca pentru asta are nevoie de o barca, asa ca ne-
am dus la departamentul de barci si i-am vandut una cu motor dublu Cris Craft... Apoi mi-a 
zis ca nu crede ca masina lui, o Honda Civic, va  avea forta sa o traga. Asa ca l-am dus la 
departamentul auto si i-am vandut un Pajero 4X4. 
    Directorul era inmarmurit:  
    - Vrei sa-mi spui ca unui tip care a venit aici sa cumpere un carlig de pescuit i-ai vandut o 
barca si o masina?! 
    Tanarul: 
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   - Nu, nu.. el venise sa cumpere o cutie de absorbante pentru  sotia lui.Si atunci i-am spus: 
"Ei bine, din moment ce  tot ţi s-a dus weekend-ul, n-ar fi mai intelept sa te duci la pescuit?". 
 

@ 
Dupa control, medicul îi spune pacientului: "Esti sanatos tun!". 
"Da, dar mai e ceva..." indrazneste pacientul. 
"Zi!". 
"Vreau sa-mi faceti o vasectomie!". 
Doctorul se uita la el: "Stii ca n-o sa mai poti face NICIODATA copii!  Asta nu e o decizie pe 
care s-o iei asa... Ti-ai consultat nevasta,  copiii?...". 
"Da, dom' doctor! Rezultatul votului a fost: 15 pentru, 2 impotriva si  7 abtineri." 
 

@ 
Tatal i se plange unui prieten de purtarea rea a fiului: 
-A devenit insuportabil.Asculta numai de sfaturile unor idioti.Te rog frumos,vorbeste tu cu el. 
 

@ 
-Alta rochie??? se vaita sotul. De unde sa iau atatia bani? 
-Te priveste, spune sotia. Eu nu te-am luat ca sa-ti dau sfaturi in chestiuni financiare. 
 

@ 
-Ospatar, am varsat din greseala toata sarea din solnita in supa. 
-Nu va faceti griji domnule, va aduc imediat alta solnita. 
 

@ 
-Mihai!!! Trezeste-te!!! Auzi? Scartaie un soricel!! 
-Si ce, vrei sa ma duc sa-l ung? 
 
@ 
- Ospatar de ce puiul asta, se minuneaza un client, are un picior mai lung si  altul mai scurt? 
-Dumneavoastra vreti sa-l mancati, sau sa-l inscrieti la un concurs de atletism? 
 
@ 
-Ospatar! Adu-mi te rog o portie de fazan la cuptor. 
-Ne pare rau, astazi nu avem fazan. 
-Atunci...un pui la rotisor. 
-Daca nu avem fazan, e normal sa nu avem nici pui. 
-De ce este normal? 
-Pai, daca aveam pui, il serveam pe post de fazan. 
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@ 
 Iepurasul statea pe un butuc si scria de zor ceva.  
Trece vulpea prin zona si il intreaba:  
-Ce scrii acolo, iepurasule?  
-O lucrare stiintifica despre cum iepurasii mananca vulpi.  
-Ceeee?  
La care iepurasul impasibil:  
-Vino sa-ti arat..................  
Vine lupul pe langa butucul iepurasului.  
-Ce scrii acolo, iepurasule?  
-O lucrare stiintifica despre cum iepurasii mananca lupi.  
-Ceeee, ai inebunit?  
La care iepurasul impasibil:  
-Vino sa-ti arat ...................  
Trece prin apropiere ursul:  
-Ce scrii acolo, iepurasule?  
-O lucrare stiintifica despre cum iepurasii mananca ursi.  
-Ceeee, nu le mai ai pe toate?  
La care iepurasul impasibil:  
-Vino sa-ti  arat..............  
(La doua sute de metri mai departe o pestera in care zac ciolane de vulpe si lup. Langa, leul 
roade o laba proaspata de urs.)  
Morala: "Nu tema lucrarii tale stiintifice e importanta ci cine e indrumatorul tau de proiect..."  
 
@ 
O tipa se plimba pe plaja cand deodata dadu peste lampa fermecata. O ridica, o freca si aparu 
Duhul.  
Tipa incantata il intreba daca ii poate indeplini trei dorinte.  
Duhul zise: "Nu. Datorita inflatiei, datorita veniturilor reduse in tarile lumii a treia, datorita 
competitiei globale, nu-ti pot indeplini decat o singura dorinta. Deci, care ar fi aceea ?"  
Tipa, fara ezitare spuse "Vreau sa fie pace in Orientul Mijlociu ! Vezi harta asta ? Vreau ca 
toate tarile astea sa inceteze sa se razboiasca !"  
Duhul se uita la harta si exclama: "Doamne Iisuse femeie ! Aceste tari sunt in razboi de mii de 
ani ! Sunt eu meserias, dar nu chiar atat de meserias ! Nu cred ca asta se poate face, asa ca 
pune-ti alta dorinta !"  
Tipa se gandi un minut si spuse : "Ei bine, niciodata n-am fost in stare sa gasesc barbatul 
potrivit. Stii tu, un barbat care sa fie atent si amuzant. Caruia sa-i placa sa gateasca, si sa ajute 
la curatenia casei, care sa fie un bun amant, caruia sa-i placa parintii mei, care nu se uita la 
emisiuni sportive si care sa fie credincios. Asta imi doresc...un partener de suflet!"  
Duhul o privi lung, ofta adanc si spuse : "Mai da-mi sa vad inca odata harta aia !!!"  
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In Memoriam 
 

ACADEMICIAN  PROFESOR  DOCTOR  FIZICIAN 

ŞTEFAN PROCOPIU 
(1890 – 1972) 

 
 

HIMERE  DIN  ŞTIINŢĂ 
 

Conferinţă ţinută în faţa M.S.Regelui, 
 miercuri 1 Noiembrie 1933,cu ocazia deschiderii cursurilor la Universitatea din Iaşi 

(fragmente) 
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Din veche tradiţie, deschiderea Universităţii se face cu  o solemnitate, 
în care, pe rând, delegatul altei Facultăţi trebuie să ţină o lecţie de început 
de an. Anul acesta e rândul Facultăţii de Ştiinţi. Onoarea de a fi delegatul 
Facultăţii revine specialităţii pe care o reprezint, Electricitatea. 
Electricitatea la Universitatea noastră este cumulardă, căci ţine şi de ştiinţa 
pură, dar mai e şi nucleul învăţământului aplicat, Electrotechnica. Ori, d-l 
Decan al Facultăţii de Ştiinţi consideră că rostul învăţământului aplicat pe 
lângă Universitate, merită să mai fie încă odată scos în evidenţă. Nu e în 
intenţia mea, ca într-o expunere de câteva minute să vă transmit 
convingerea că ar fi mai bine să vă ocupaţi cu studiul ştiinţelor aplicate, ci 

m numai obligaţia de a justifica şi deştepta interesul pentru necesitatea lor la Universitate şi a 
xpune legătura lor cu ştiinţa pură. 

Dar cum ştiinţa pură este isvorul de sugestii şi primitoarea de ofrande desinteresate şi de 
acrificii colective, mi-ar părea rău să nu-mi caut posibilitatea de a o introduce în mod 
articular în această lecţiune. De aceea, cele mai multe minute, la sfârşit, le voiu consacra 
tiinţii pure. Voiu arăta cum spiritul omenesc, trecând prin eroare, umblând după himere, a 
juns la câteva adevăruri şi legi fundamentale. 

 

Învăţământul technic 
 

Oamenii de ştiinţă şi technicienii au fost totdeauna vecini buni, şi-au sugerat probleme, 
i-au împrumutat procedee de lucru. În cazul  Electrotechnicii şi Chimiei aplicate, au făcut 
hiar casă comună, şi chiar de multă vreme. În Franţa, din 1900 funcţionează Institute 
echnice pe lângă Universităţi. Mişcarea s-a întins şi în alte ţări. În România mişcarea a ajuns 
urând, cu d-l prof. Hurmuzescu, care a reuşit să înfiinţeze la 1 Noembrie 1910 o Şcoala de 
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Electricitate pe lângă Facultatea de Ştiinti din Iaşi. Această şcoală a fost prefăcută, prin Decret 
Regal, în Institut Electrotechnic la 1913. Sunt acum 20 de ani 1. 

La noi, oamenii de ştiinţă şi technicienii n-au fost totdeauna vecini din cei mai buni. Iar 
rostul secţiunilor technice pe lângă Universitate a fost uneori, contestat. Situaţia acestor 
secţiuni a fost clarificată abia prin legiferarea recentă a d-lui prof. Iorga, legiferare care a avut 
asentimentul hotărâtor al Majestăţii Sale. De acum înainte diploma de inginer, acordată de 
Universitate, are valoare legală şi de stat. 

În mod practic, se simţea nevoia unui învăţământ aplicat, care să scoată ingineri. În 
oraşul Iaşi, uzinele şi întreprinderile comerciale, în diferite alte oraşe, şcolile de meserii 
pentru personalul lor didactic şi mai ales în Basarabia, pentru întreprinderile electrice care se 
înfiripează acum, se simte nevoia de a întrebuinţa absolvenţi de la Institutele noastre technice. 

Dar şi în mod teoretic se poate susţine necesitatea Institutelor technice pe lângă 
Universitate. 

În adevăr, ştiinţa este studiul organizat al realităţii, pentru a găsi propoziţii generale, 
relaţii între fenomene şi legi. Aceste legi prevăd mersul fenomenelor şi prin aceasta: 

1) ne amuză, ne bucură, ne dau cunoştinţa. Prin ele constatăm unitatea naturii şi 
cunoaştem că arhitectul etern a creat lumea după un plan simplu. Eliminând haosul şi hazardul 
din cunoştinţa noastră, facem ştiinţă pură. O facem sau o învăţăm, adică suntem savanţi sau 
suntem profesori. 

2) dar ne dă şi putere asupra naturii, ne desvoltă acţiunea asupra realităţii imediate. 
Dacă apreciem aceasta ca scop, facem ştiinţă aplicată. Dar nu o facem, decât trecând prin faza 
ştiinţii pure, căci toate acţiunile technice, nu sunt decât urmarea descoperirilor ştiinţifice: 
pentru ca unii oameni practici să realizeze şi să poată să se îmbogăţească din invenţii, 
trebuiau, cum spunea Poincaré 2, să existe undeva, înaintea lor, nişte nebuni dezinteresaţi, cari 
să moară săraci şi cari în viaţa lor să facă ştiinţă pură. De altfel, artele technice care nu se 
folosesc de descoperirile ştiinţifice ajung repede grozav de sterile 3.  

 
Sugestivă poate fi analogia cu ceea ce se petrece într-o piesă de teatru, reprezentată 

acum câţiva ani la Naţional şi intitulată Roboţii (R. U. R. de Ceapek). Autorul pune ca omul 
să construiască nişte  fiinţe mecanice, numite roboţi şi care să facă toate treburile, în locul 
oamenilor. Într-o  zi, roboţii se revoltă contra oamenilor, şi-i sugrumă. Dar aceşti roboţi 
constatară cu groază, că, cu timpul se sting, fără posibilitate de înlocuire. Le lipsea 
fecunditatea oamenilor. Şi a trebuit să intervină autorul, pentru ca ultimii roboţi, bărbat şi 
femeie, să capete suflet şi să se îndrăgostească unul de altul, pentru ca roboţimea să nu piară. 
Ştiu că aţi simţit aluzia: după cum robotul nu poate trăi fără om, tot astfel nici technica nu 
poate trăi fără ştiinţa pură, căci îi lipseşte idealismul şi dezinteresarea, care animează 
progresul. 

Progresul cere formarea inginerului creator,care în cazuri noi, neaşteptate, să ştie să se 
descurce singur4. 

Atunci, de unde vine că se contestă uneori Universităţilor amestecul în învăţământul 
technic? 

Probabil, la noi, realizatorii au mai multa trecere, ceea ce s-ar explica prin trecutul 
nostru, când am datorat mai mult lui Constatin Brâncoveanu decât lui Dimitrie Cantemir. De 
atunci, ne-am învăţat să apreciem mai mult oamenii de acţiune. 

Aceştia sunt la preţ, şi oriunde îşi impun voinţa şi numele. Vreţi un exemplu vulgar? 
Dacă aţi fi curioşi să vă uitaţi la numle străzilor când vă veţi duce la Paris, o să întâlniţi şi 
nume de oameni de ştiinţă, Descartes, Laplace, Pasteur, Arago, dar în cele două capitale, 
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Bucureşti şi  Iaşi, veţi întâlni nume de oameni de ştiinţă, numai dacă aceştia vor fi fost 
miniştri, sau oameni politici, în definitiv, oameni de acţiune.  Condiţiile sociale ale ţării 
noastre au explicat aceasta pentru trecut; dar astăzi, aceste condiţii nu mai sunt necesare. 
Vecinii noştri, când ne reclamă la întrunirile din Occident, vor să facă să se creadă că nu 
merităm ţinuturile noastre, fiindcă nu am fi contribuit cu opere spirituale la progresul 
omenirii. Evident că, dacă acei vecini ar veni icognito la Iaşi  să se informeze de existenţa 
oamenilor noştri mari, citind tăbliţele străzilor, am impresia că n-ar prea întâlni nume ca 
Milescu, Cantemir, Cobălcescu, Xenopol, Philipide. 

Cred că lucrurile încep să se schimbe şi munca spirituală îşi capătă o apreciere mai justă. 
O vizită, şi Augustă şi profund interesată la Progresul ţării, ne dă indicaţia că Universitatea şi 
Ştiinţa vor avea un rol în valorificarea ţării. Şi  până la alte roluri, ştiinţa va fi lăsată să fie 
conducătoare la formarea inginerilor în cele două domenii unde se pricepe: în Electro-
technică şi Chimie technică. 

 
 

Himere din Ştiinţă 
 

Las acum Technica  şi mă ocup numai de Ştiinţă. 
Vreau să arăt că ştiinţa pură, dacă ajunge la rezultate fundamentale, care aduc ordinea în 

haos, şi legea pentru prevedere, aceasta n-o face decât cu multe greutăţi, sprijinindu-se adesea 
pe idei false şi umblând după lucruri irealizabile 5. Mi-am ales să vorbesc despre astrologie, 
perpetuum mobile şi alchimie, himere vechi, dar rămase actuale, ca să ajung la trei mari 
ramuri ale fizicii actuale: Fizica cosmică, Fizica principiilor şi Fizica atomului. 

Îmi dau seama de cutezanţa mea, când expun numai rezltatele cele mai mari ale Ştiinţei, 
căutând să vă dau impresia că e toată ştiinţa. Fac ca acei vizitatori străini grăbiţi, care intră 
numai în capitală, şi îşi închipuie că ne-au cunoscut ţara. Lipsa aceasta o vom repara în timpul 
anului, când vom trece pe drumuri mai obositoare care să ne formeze la ştiinţa veritabilă a 
detaliului. Iar acum, pornind de la himere, vom învăţa că spiritul are nevoie de un sprijin de 
plecare, fie el şubred, iar că natura ne procură rezultate mult mai surprinzătoare decât poate să 
le creeze fantezia noastră 6. 

O himeră este Astrologia . 
....................................................................................................................................................... 
 

O altă himeră: Perpetuum mobile. Unele spirite cu imaginaţie, dornice de câştig şi de 
glorie, îşi puneau problema de a găsi o maşină care, odată pusă în mişcare să se învârtă în şir, 
şi la nevoie să mai poată pune în mişcare şi alte maşini.  

O astfel de maşină minune ar purta numele de perpetuum mobile 10. 
Până prin secolul al XVIII-lea, mii de cercetători au crezut că au dat peste o astfel de 

maşină perpetuă, dar punând-o la probă, au constatat că s-au înşelat. Unii au recurs la 
şarlatanii , pentru a căpăta încrederea şi banii contemporanilor. Alţii au născocit proiecte, 
când natura îmbie la imaginaţie bogată, mai ales primăvara. De altminteri şi în zilele noastre 
se mai găsesc astfel de inventatori. Şi de vă veţi amuza să cercetaţi biblioteca Academiei 
Române, veţi găsi multe proiecte, uneori chiar noi, şi uneori şi româneşti. 

Din nereuşita tuturor încercărilor de a găsi o maşină  perpetuă, care să ne facă în mod 
permanent un lucru, sau măcar să constituie o jucărie, care să se învârtească în şir, s-a ajuns la 
găsirea a două principii fundamentale în Fizică. 
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Primul principiu este că energia din natură se transformă dintr-o formă în alta, dar nici 
nu se pierde, nici nu se creează. Este principiul conservării energiei, baza tuturor legilor din 
natură. Îl întâlnim la Optică, la Electricitate, la Căldură, la Chimie 11. Cu acest principiu îşi 
începe cursul  profesorul de Biologie, încorporând prin aceasta fenomenele vitale la cele 
fizice. Prin el ne explicăm multe: înţelegem de ce ştiinţa şi politica nu fac bun menaj în casa 
aceleiaşi persoane, energia individuală fiind limitată. Pe acest principiu ne menţinem, când 
pretindem ca acei care ocupă funcţii multiple, zişii cumularzi, să mai lase din ele şi pentru 
alţii – pentru Dv. – căci altfel nu pot fi decât imperfect îndeplinite 12. 

Al doilea principiu, principiul evoluţiei energiei, arată că o maşină tinde să se oprească 
din cauza frecărilor, când, o parte din energia de mişcare se preface în căldură care se ripeşte 
fără folos. Se zice că maşina oboseşte sau îmbătrâneşte. De altfel noi toţi suntem deprinşi a 
accepta cu resemnare îmbătrânirea, bărbaţi şi femei, unii mai uşor, altele mai greu. Să 
întindem legea evoluţiei la Universul întreg  şi găsim că şi universul îmbătrâneşte şi tinde să 
moară. Cel dintâi, soarele radios se va stinge. Şi-i va urma Universul întreg, care va înceta şi 
el orice mişcare. Afară numai dacă, Fizicianul cel Mare şi Etern, nu-l va scoate din nou din 
repaus. 

Iar himera mişcarii perpetue n-o putem împiedica să stimuleze înainte imaginaţia, cel 
puţin când e vorba de Universul întreg, şi poate când e vorba de Atom. 

Încă o himeră, Alchimia. 
....................................................................................................................................................... 

Conoştinţele noastre se complică, uneori se simplifică, dar necontenit se pun probleme 
noi. Nu este loc de şomaj în ştiinţă, pentru cei ce vor să muncească. De altfel, şi pe vremuri, 
Newton, la sfîrşitul carierei sale, după ce descoperise marea lege a gravitaţiei universale, 
spunea că se consideră ca un copil, care plimbîndu-se pe ţărmul Oceanului necunoscutului, a 
găsit o cochilie mai frumoasă decît a celorlalţi, dar că malul infinit al Oceanului rămîne cu un 
număr imens de cochilii. 

Cu aceste cochilii clădim noi civilizaţia şi progresul. 
Aici ar trebui să isprăvesc. 
 

Universitatea Iaşi 
 
Aş regreta însă să nu folosesc minutul acesta excepţional, pentru a proiecta puţină 

lumină şi asupra unei munci, desigur de proporţii mici în raport cu ştiinţa universală, dar de 
valoare apreciabilă faţă cu nimicul. Vreau să spun, cu o mediocră modestie, câteva cuvinte 
despre cercetările de Fizică de la Universitatea din Iaşi. Nu voi stărui asupra lor, căci ar trebui 
să dovedesc că detaliul  de azi, cu siguranţă va deveni mâine pivotul unei apreciate serii de 
cercetări de pretutindeni. Pot să afirm însă un lucru, la toate cele trei catedre de Fizică se 
găsesc cercetători, care lucrează în laboratoarele de aici, şi pot publica rezultatele lor şi în 
străinătate. 

În afară de lucrările de Ştiinţă generală, s-au început şi lucrări limitate la teritoriul nostru 
şi de o durată mai lungă cum este ridicarea hărţii magnetice a României, din care până acum 
s-a putut publica numai partea care priveşte Moldova şi Basarabia. 

Cercetări analoage sunt Intreprinse la celelalte specialităţi de la Facultatea de ştiinţe. 
Aşa e studiul chimic al petrolului nostru, studiul biologic al Mării Negre, studiul geografic sau 
geologic al Moldovei.  
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Mărturie stă publicaţia, „Annales Scientifiques de l’Université de Iassy” care, înfiinţată 
la 1900, a ajuns la al 20-lea volum şi cuprinde contribuţii importante din Matematică, Fizică, 
Chimie şi Naturale. 

 
Misiunea Universităţilor 

 
Căci misiunea oricărei Universităţi nu este numai de a răspândi ştiinţa, dar şi de ajunge 

să creeze ea însăşi valori, insuflând vocaţii şi întreţinând focul sacru la generaţiile care i se 
prezintă. Universitatea noastră, pe lângă problemele limitate la teritoriul nostru, se va alătura 
cu contribuţii proprii la marile probleme care frământă şi transformă Apusul. Căci numai aşa 
vom putea să ne asigurăm conducerea, respectul şi conlucrarea tuturor grupurilor etnice de la 
noi. Numai aşa nu ni se va contesta conducerea teritoriului acestuia, bogăţiile culturale fiind 
azi un mijloc mai eficace de apărare şi unire. 

Vom contribui cu lucrări proprii, pentru a intra pe calea progresului, atunci când 
profesori şi studenţi vor fi întăriţi în concepţia de sacrificiu pentru colectivitate. Iar pentru 
asta, Munca trebuie să ne fie sfântă. 

 
Sire, 
Venind azi printre noi, Majestatea Voastră ne aduceţi încrederea că toţi putem fi 

colaboratorii unei opere de lungă durată, iar pentru o clipă, făuritorii culturii româneşti. Este 
încă un prilej de a vă exprima, pentru aceasta, sentimentele noastre profunde de respect şi 
gratitudine. 

 
 
N O T E L E  

1-Şcoala superioară de Electricitate din Paris a fost înfiinţată în 1894; Institutele 
technice de la Universităţile din Grenoble şi Nancy în 900, iar Institutul Electrotechnic din 
Toulouse în 1908. 

La noi, la 1 noiembrie 1910 ia fiinţă Şcoala de Electricitate de pe lângă Universitatea 
din Iaşi. Această şcoală este tranformată în Institut Electrotechnic  prin decretul regal, 
publicat în Monitorul Oficial  din 13 februarie 1913. Actualmente, Institutul Electrotechnic de 
la Universitatea din Iaşi funcţionează pe baza regulamentului mai nou, publicat în Monitorul 
Oficial  din 15 septembrie 1923, iar titlul de inginer este legiferat de legea Iorga, din 22 
aprilie 1932. Institutul Electrotechnic, de pe lângă Universitatea din Bucureşti, înfiinţat în 
1913, funcţionează legal pe baza aceleeaşi legi Iorga. 

Din 1919, adică după război, Şcoala de Poduri din Bucureşti s-a organizat în Şcoală 
Politehnică, alăturându-şi o Secţiune Electrotechnică şi o Secţiune de Chimie Industrială. 

Între Universităţi (din Iaşi şi din Bucureşti) şi Politechnice (Bucureşti şi Timişoara) s-
au iscat unele rivalităţi, dar nu de ordin ştiinţific, care pot fi şi politicoase, şi mai ales utile, ci 
şi pentru căpătuirea absolvenţilor lor respectivi, pentru specialităţile comune celor două serii 
de şcoli. Spectacolul rivalităţilor a fot sistat, măcar temporar, sau poate formal, prin venirea 
legii Iorga, amintite. 

2-Vezi H. Poincaré, Science et Méthode. (Bibliothèque de Philosophie scientifique) p. 9.  
3-Dintre popoarele din vechime, Grecii, plecau de la speculaţii teoretice şi 

raţionamente, şi de aceea au format o ştiinţă perfectă, pe care au putut-o transmite 
popoarelor următoare, dintre acelea care au vrut s-o primească şi s-o continue. Pe când 
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Egiptenii, Chaldeenii, popoare mai inferioare, s-au ocupat exclusiv şi în mod practic de 
lucrări technice şi de aceea rezultatele lor n-au trecut de faza de încercări şi de intuiţie, încât 
urmaşilor n-au avut ce transmite, ştiinţă sau măcar reţete. 

4-În cazul particular al Electricităţii şi Electrotechnicii, deosebirea dintre ştiinţă  şi 
technică este aproape inapreciabilă. Iar la o specialitate mai nouă, Radiotechnica, dezvoltată 
prin lucrările lui Maxwell, Hertz, Marconi, Forest, etc., chiar nici nu ştim unde încetează 
ştiinţa şi unde începe technica. Afară numai dacă facem să intervină trei factori comerciali: 
banii pentru cumpărat aparate şi maşini, randamentul în construirea aparatelor, şi 
proporţiile de realizare. 

5-Ideile false şi erorile pot uneori servi la găsirea unui drum de lucru în ştiinţă. Căci în 
definitiv, chiar teoriile ştiinţifice pot fi uneori puse în categoria ideilor chiar false, teoriile 
nefiind decât ipoteze de lucru, pe care într-o zi le poţi părăsi, sau care într-o zi pot sucomba. 
Savantul îşi schimbă drumul şi instrumentele de lucru pe măsură ce înaintează. Fontenelle, 
pe vremuri, se exprima că: "nous ne ferions rien en ce monde, si nous n’étions guidés par des 
idées fauses". Tot aşa se pare că era şi ideea lui Pasteur, care zicea: "Plâng oamenii care n-
au decât idei clare" (Vezi J. Tannery, Science et Philosophie, p. 178). 

6-Sunt sisteme filosofice care neagă existenţa realităţii, dar cea mai interesantă dovadă 
că aceste sisteme n-au dreptate, şi că realitatea există, o constituie faptul că fantezia noastră 
nu poate crea şi nu poate întrece bogăţia de senzaţii, pe care natura ni le pune la dispoziţie 
de îndată ce ne adresăm ei. 

De altfel, totdeauna, ca să descoperim legile fizicii, ne adresăm la natură şi nu căutăm 
să le inventăm. Kant, în prefaţa a doua de la Critica raţiunii pure, arată că Fizica îşi 
datoreşte începutul ei, revoluţiei care s-a petrecut în metoda ei, în ideea simplă că trebuie să 
caute în natură şi nu să imagineze. Acelaşi lucru îl afirmă Poincaré, când spune că, 
experienţa este izvorul unic al adevărului. 

În general, am putea afirma că pentru a găsi legile fizicii ne trebuiesc două postulate: 
1) nu se poate imagina lumea, ci trebuie experienţa; 2) fenomenele în natură se petrec la fel, 
peste tot locul şi întotdeauna (cauzalitatea). 
....................................................................................................................................................... 
 

10-Pentru maşinile perpetue, vezi St. Procopiu, Perpetuummobile şi Principiile 
Energiei, 1919, Minerva, Bucureşti. Pentru alchimie, Dr. G.Z. Petrescu, Zorile Chimiei şi 
Alchimia, Cultura Naţională, Bucureşti, 1925 (Memoriile Ac. Române 1925). 

11-Orice lege din natură cuprinde principiul conservării energiei, uneori explicit, 
alteori numai implicit. Iar de ceva vreme, acest principiu a înglobat şi principiul conservării 
materiei, deoarece materia, în esenţă, este o acumulare de energie, după teoria relativităţii. 
Principiul conservării energiei se aplică chiar în relaţiile dintre radiaţii şi materie (bunăoară 
în efectul Compton). 

12-Principiul conservării energiei, îl facem să intervină ori de câte ori vrem să 
explicăm vreo compnesare de calităţi sau de bunuri. Iată un exemplu: Prostul are simţul 
conservării lui, iar deşteptul îi are riscul. 
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Volume apărute în Editura SETIS 
 

TEHNOLOGII ŞI INSTALAŢII PENTRU REDUCEREA EMISIILOR POLUANTE  
CONTROLUL POLUĂRII ÎN TERMOENERGETICĂ 

(Editura SETIS Iaşi, 2004,  ISBN: 973-86764-0-1) 
 

Autor: Marcel Istrate 
Lucrarea este realizată în contextul în care problemele globale ale umanităţii 

noului mileniu, derivate, în mare măsură, din creşterea consumului de energie, sub 
toate formele ei, preocupă din ce în ce mai mulţi oameni, de la simpli locuitori ai 
planetei până la personalităţi având putere de decizie politică şi personalităţi ale 
comunităţii ştiinţifice internaţionale. 

Poluarea generată de sursele antropice, protejarea şi conservarea mediului sunt probleme induse 
de dezvoltarea continuă a societăţii umane şi a căror minimalizare poate conduce la insurmontarea 
multor alte probleme ale societăţii. Caracterul global al impactului asupra mediului, a protecţiei şi 
conservării acestuia, precum şi abordarea din ce în ce mai accentuat ecologică a tuturor activităţilor 
antropice conduc la abordări multidisciplinare şi la adoptarea unor procedee tehnice complexe, a căror 
dezvoltare implică, de multe ori, efort economic internaţional. 

Lucrarea abordează domeniul reducerii impactului ecologic 
al proceselor antropice, însă deoarece o abordare exhaustivă a 

e
S
e
e
p
a
m
a
t
a
p
i

ingineriei mediului este, din stadiul de idee, sortită eşecului, 
autorul şi-a concentrat atenţia asupra impactului ecologic al 
producerii energiei electrice şi a tehnologiilor moderne de control 
a emisiilor poluante rezultate în urma arderii combustibililor 
fosili, în scopuri energetice. 

Conţinutul lucrării este structurat pe cinci capitole. În 
primul capitol, este prezentat impactul producerii energiei 
electrice asupra mediului, datele conducând, cu evidenţă, la 
impactul major pe care îl are arderea combustibililor fosili. De 
asemenea, sunt prezentate aspecte legate de normativele de 
mediu, generale şi specifice instalaţiilor mari de combustie, 
precum şi metodologia de evaluare a emisiilor. În cel de-al doilea 
capitol sunt prezentate tehnologiile de control a emisiilor de oxizi 
de sulf, prin tehnici precombustie, intracombustie, postcombustie 
şi hibride. Abordarea este de tip comparat, cu referire atât la 
eficienţa desulfurării, cât şi la costurile de investiţie şi de 
exploatare, specifice fiecărei tehnici în parte. Capitolul al treilea 

ste destinat prezentării tehnologiilor pentru controlul emisiilor de NOx ale instalaţiilor mari de ardere. 
e fac referiri la fenomenele care stau la baza formării acestor poluanţi şi la posibilităţile de reducere a 
misiilor, atât în stadiul combustiei, cât şi prin acţiune asupra gazelor de ardere. Un segment special 
ste destinat instalaţiilor integrate, pentru controlul simultan al emisiilor de SO2 şi NOx. În capitolul al 
atrulea, sunt prezentate, pentru început, aspectele fizice ale dispersiei şi sedimentării particulelor 
eropurtate. Sunt descrise, în manieră comparată, tehnicile actuale de colectare a particulelor aflate în 
ediile bifazice, precum şi perspectivele sistemelor de filtrare. În ultimul capitolul, sunt prezentate 

specte ale tratării, deversării şi stocării apelor reziduale şi deşeurilor solide provenite din procesul 
ehnologic de ardere a combustibililor fosili, precum şi din procesele auxiliare acestuia. În concluzie, 
ceastă lucrare ştiinţifică, prin conţinut şi structură, este destinată specialiştilor din domeniul 
roducerii energiei şi foarte utilă pregătirii viitorilor specialişti în Termoenergetică, Energetică 
ndustrială, precum şi pentru studenţii înscrişi la diverse forme de pregătire postuniversitară. 
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TEHNICI ŞI INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ 
 ÎN ELECTROENERGETICĂ 

( Editura SETIS Iaşi, 2004, ISBN  973-86764-4-4) 
 

 
 
 
 
 
Gheorghe Cârţină,  Gheorghe Grigoraş 
  

În ultimii ani asistăm la o evoluţie rapidă a tehnicilor şi metodelor aparţinînd Inteligenţei 
Artificiale, IA, cu aplicaţii din ce în ce mai numeroase şi mai convingătoare, într-o mare diversitate de 
domenii. Dificultăţile în implementarea acestor tehnici sînt legate de înţelegerea corectă a esenţei 
noutăţii în abordare şi, nu în ultimul rînd, de formalizarea şi punerea la punct a unor aplicaţii concrete 
vizînd diferite aspecte de supraveghere, modelare, prognoză, conducere în timp real etc. 

 Metodele de soluţionare performante de astăzi îmbină tehnicile 
numerice tradiţionale cu facilităţile oferite de tehnicile IA. Acestea pot fi 
folosite în toate etapele unor procese, dar cu precădere pentru învingerea 
unor dificultăţi legate de: modelarea multiobiectiv, tratarea restricţiilor, 
considerarea incertitudinilor (în estimarea sarcinilor, costurilor etc). Deşi 
aproape întodeauna se folosesc tehnici hibride de tipul Reţele neuronale 
artificiale (RNA) - Logica fuzzy (LF) - Sisteme expert (SE) - Algoritmi 
genetici (AG), există o recunoştere cvasiunanimă a următoarelor 
preferinţe: Algoritmi genetici - Optimizare; Reţele neuronale - Modelare-
Interpolare; Logica Fuzzy - Control optimal; Sisteme expert - Decizii.  
Tehnicile hibride RNA-LF-SE-AG s-au dovedit extrem de performante în 
determinarea profilurilor consumatorilor, determinarea configuraţiilor 
optimale ale reţelelor de distribuţie, analiza contingenţelor reţelelor de 
înaltă tensiune, determinarea benzilor optimale ale tensiunilor etc.  

 Această carte este dedicată, în esenţă, folosirii tehnicilor de IA în optimizarea exploatării şi 
planificării sistemelor electroenergetice, tehnici care sînt prezentate într-o manieră practică. În scopul 
unei mai bune modelări şi conduceri a proceselor din sistemul electroenergetic prin mijloace ce aparţin 
Inteligenţei artificiale, în carte sînt prezentate tehnicile de grupare spaţială. Gruparea spaţială constă în 
organizarea unor colecţii de modele (de obicei reprezentate de un vector al măsurătorilor sau de un 
punct în spaţiul multidimensional) în grupe bazate pe similitudini. 

 Cei mai mulţi dintre algoritmii descrişi sînt prezentaţi într-o manieră detaliată, permiţînd 
implementarea simplă a acestora.  Acestă manieră este destinată familiarizării cititorului cu unele 
aspecte importante ale aplicării Inteligenţei artificiale: cum acţionează algoritmii respectivi, modul lor 
de convergenţă, dificultăţile care pot fi întîlnite şi remediile posibile. 

 Colectivul de autori reuşeşte, pe baza consultării unei largi bibliografii, dar şi a cercetărilor 
proprii, întinse, cu asiduitate, pe mai mulţi ani şi concretizate în mai multe cărţi, teze de doctorat, 
articole publicate în ţară şi străinătate, să prezinte sistematic principiile de bază şi conceptele IA, 
precum şi numeroase exemple de aplicaţii privind tendinţele principale în supravegherea şi conducerea 
proceselor electroenergetice. 

Ne face plăcere să menţionăm că sectorul energiei electrice a fost întotdeauna unul din primii 
beneficiari ai tehnicilor de vîrf, dar şi unul din promotorii de bază ai acestor tehnici, că acesta a 
reprezentat un domeniu privilegiat şi pentru aplicaţiile IA, şi că lucrarea de faţă se constituie într-un 
ghid util, atît pentru studenţii, pentru doctoranzii şi pentru specialiştii din domeniul vizat, dar şi din 
domeniile înrudite. 
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ÎN   CĂUTAREA   ORIGINEI   CÂMPULUI GEOMAGNETIC 

 
 

 
ing. Paul Emil Raşcu 
 

 
 
 

 

l.  Rolul  câmpului  geomagnetic  în   exteriorul  Terrei 

Terra   se   află   sub   un   intens  şi   permanent   bombardament   cu   particule   cu   masa   şi   
sarcină  electrică  numit  vânt   solar   care   ajunge  în   preajma Pământului   cu   viteze de cca.  5oo   
km/s, incompatibile   cu   existenţa   vieţii   pe  Terra. 

Vântul solar este  însă deviat de liniile de 
forţă ale câmpului geomagnetic formând o  
undă   staţionară   sub   forma   unui   
paraboloid   de   rotaţie având   ca   ax   de   
simetrie   dreapta   care   uneşte   centrele   
Soarelui   şi al  Pământului   şi  un   început   
situat   la   circa 10 raze  terestre   pe   direcţia 
Soarelui,  zonă   numită   magnetosferă,  iar  în   
spatele  Terrei o  magnetopauză, care  se 
întinde  în  spaţiu  sub  forma  unei   cozi  lungi  
de  peste  4o  de  raze terestre, (fig. 1), [ 2,6]. 

 
Fig.1 Structura globală a câmpului magnetic terestru 

Axat  pe  planul  ecuatorului  magnetic  
terestru, înconjurând Terra sub forma unor 
inele, s-a   identificat  şi  existenţa a  două  
centuri  de radiaţii  numite  Van  Allen  formate  
din  protoni, electroni şi   neutroni având  mari 
energii, zone care din acest  motiv   sunt  
evitate  de  sondele spaţiale cu personal  uman, 
acestea  fiind  orientate  întotdeauna  în planul 
median al polilor magnetici ai Pământului şi   
perpendicular  pe  planul ecuatorial  al  
acestora, [10]. 

 
Fig.2 Poziţia polului magnetic boreal în decursul ultimelor 

2000 de ani (A. Angenheimer) 

Subliniind   rolul   important  al 
câmpului  geomagnetic   pentru  viaţa pe 
Pământ, s-a   constatat   însă   că polii săi 
magnetici nu coincid cu polii geografici ai 
Terrei şi ei nici  nu  au  o  poziţie fixă, 
deplasându-se   în timp   încât   în  prezent  axa  
polilor magnetici   N-S   trece   la   cca. looo   
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km de   centrul   geometric   al  Terrei, (fig.2). Mai   mult   chiar, s-a   mai   observat   că   
magnetizarea   remanentă   a   celor  mai   vechi   roci   bazaltice   de  pe Pământ  (din   era   primară), 
dovedeşte   schimbarea   periodică   în   timp   a   polarităţii   acestora   datorită   unor   cauze   
necunoscute, perioade  în care Terra  nu   mai era protejată   împotriva  vântului solar, care la  acea   
vreme, era   desigur   şi   mai intens, ceea ce trebuie să fi avut    consecinţe   importante  pe  Pământ. 

 

2. Concepţia   actuală   asupra   geomagnetismului 

Conform unei teorii dezvoltate de Werner Heisenberg  prin  anii 1930, manifestarea  
magnetismului  ar   fi condiţionată de  îndeplinirea  simultană  a  două   însuşiri : 

-  electronii  care  orbitează  în  jurul nucleelor  atomilor  trebuie  să aibă  şi  o  mişcare   proprie  
de   rotaţie în  jurul lor, numită spin, dezvoltând  în  acest  fel  un  magnetism  elementar, dar  orientat  
haotic. 

-  câmpurile magnetice elementare  ale  electronilor  trebuie  să  se  alinieze  cumva  într-o 
aceeaşi   direcţie   pentru   a   produce   un   singur   câmp magnetic   puternic  şi   detectabil, [ 8]. 

Menţionăm  însă  că o astfel  de definiţie este condiţionată de două ipoteze, existenţa spinului   
electronilor  şi   existenţa   unei    forţe  de orientare   comună  a  spinului  electronilor. 

Constatând prezenţa des întâlnită în spaţiu a câmpurilor magnetice, s-a admis ipoteza că iniţial 
întreg Sistemul Solar era scăldat într-o baie de magnetism cosmic a cărui origine este necunoscută, [4]. 

În   prezent   formarea   şi   localizarea  geomagnetismului este legată de  structura   internă   a  
Pământului, care în baza cunoştinţelor actuale, se consideră a fi alcătuită din mai  multe sfere 
concentrice   înzestrate cu proprietăţi specifice  numite Scoarţă , Manta   Superioară,  Manta 
Inferioară,  Nucleu  Extern,   Nucleu   Intern, având   în   centru o  sferă  metalică  solidă   formată  din 
NiFe  bună conducătoare de   electricitate, (fig.3), [5]. 

 
Fig. 3 Diagramele variaţiei parametrilor în lungul razei terestre. Geosferele şi discontinuităţile 

Explicaţile cercetătorilor legate de originea  geomagnetismului nu  excelează  însă  prin claritate 
şi   din acest  motiv ele sunt dificil de  înţeles. Reproducem  cu   fidelitate  textul  prezentat  în  această  
problemă  de  binecunoscuta  revistă  de  specialitate  "La Recherche" nr.282 din   anul   1995,[11]: 

"În   nucleul Pământului   ia  naştere   câmpul  magnetic   terestru    funcţionând   
ca  un   geodinam . Acest   model   include   un   proces  magnetohidrodinamic foarte   
complex   care   are   loc  în   fluidul metalic   conductor   aflat   în   rotaţie  odată   cu  
Terra  şi   simultan   în   mişcare   şi   sub   acţiunea   curenţilor   de   convecţie. Curenţii   
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electrici   apăruţi   prin   deplasările   fluidului   conductor   al  nucleului   în   câmpul  
magnetic, crează   la   rândul   lor   un câmp  magnetic   putându-se   vorbi   astfel  de   
funcţionarea   unui  dinam auto  excitat. Liniile   de   forţă ale acestui  câmp  sunt   
antrenate  şi   deformate   prin  mişcările   fluidului   şi   sub   acţiunea   forţelor Coriolis   
datorite   rotaţiei   Terrei. Prin   aceasta   se   crează   un  câmp   poloidal ale cărui  linii  
de   forţă   ies  din  nucleu   şi   totodată   un   câmp   toroidal   ale cărui   linii   de   forţă   
rămân   captive   în   nucleu,    (fig.4). 

Cu   toate   progresele   actuale,   modelul   adoptat   al   dinamo-ului    este   însă 
departe   de   a   reproduce   toate   
caracteristicile   câmpului   magnetic" 

 
Fig. 4 Schema curenţilor electrici din nucleul terestru 
Ilustrează ipoteze dinamului priving geomagnetismul 

(după S.K. Runcorn) 

Încercăm   totuşi   să   rezumăm   ! 
În  fluidul  metalic conductor  în mişcare  

(pe direcţii  radiale)  într-un   câmp  magnetic,  
(de   origine   neprecizată), apar  curenţi  electrici 
care produc  un alt câmp magnetic  ale cărui linii  
de  forţă au  forme   ciudate (cu aspect poloidal, 
dar şi   toroidal, în primul caz liniile de forţă 
ieşind  din nucleu în ultimul caz   însă nu ), 
simulându-se astfel  funcţionarea unui dinam 
autoexcitat ! Ultima frază vorbind de "progresele 
actuale", afirmă  în  mod descurajant, că  modelul  
imaginat  al  funcţionării  dinamo-ului este  lipsit 
de   veridicitate ! 

Înţeleagă  fiecare ce  poate ! 
 

3. Îndoielile   asupra   teoriei   actuale   a  geomagnetiamului 

 O primă  îndoială  constă  în  generarea  în  mod inexplicabil a unor curenţi  electrici  în  
buclele   de  materie fluidă  în  mişcare  ca  urmare a forţelor de  termoconvecţie, ştiind că prin rotirea 
unui fluid metalic dar în lipsa unui câmp magnetic, nu se pot produce curenţi electrici (ex: rotirea  într-
un recipient   conţinând mercur, în  lipsa  unui   câmp magnetic nu   se  produc  curenţi   electrici.) 

 A  doua îndoială  constă   în   faptul   că  materia   fluidă   deplasându-se pe direcţii radiale  (ca  
o inflorescenţă de păpădie), chiar  admiţând că în buclele de termoconvecţie ar circula curenţi electrici,   
nu  se poate   produce un câmp magnetic care  să  inducă  în nucleul  Terrei   curenţi electrici care la 
rândul   lor să formeze  câmpul  geomagnetic. 

 A treia îndoială  referitoare la magnetismul situat în centrul Pământului, constă în  
imposibilitatea   acestuia  de  a se manifesta în exteriorul Terrei şi  până  la  mari distanţe în  cosmos, 
traversând   un strat de materie amorfă, paramagnetică  cu  grosimea de câteva mii de km. O 
experienţă simplă confirmă acest lucru   ştiind că un magnet permanent acoperit  cu o carte subţire, îşi 
manifestă acţiunea  sa  presărând pe carte o   pulbere de fier care se orientează în  spaţiu, dar 
suprapunând  mai  multe  cărţi, câmpul electric slăbeşte   treptat  nemaiputând  influenţa orientarea 
pulberii de fier. 

Îndoielile  menţionate  fac  să  nu se poată dovedi existenţa fermă a  unui magnetism situat în  
centrul Pământului. Trebuie deci căutată o altă  origine a  geomagnetismului? 

 

4.  Alt   domeniu   de   cercetare   pentru   originea   geomagnetismului 

În  căutarea altor argumente, pro sau contra, situării  câmpului  geomagnetic,  ne-am propus   să 
căutăm unele analogii între magnetismul Terrei şi acel al altor planete din Sistemul Solar, întrucât 
aceste astre s-au format printr-un proces similar, deşi în perioade de timp diferite. 
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Primele corpuri apărute în Sistemul Solar au fost planetele preponderent gazoase care, datorită 
acestui fapt, fiind împinse la mari distanţe de Soare, au trebuit să aibă şi mase mari pentru a satisface 
condiţia de echilibru  pe orbită, (forţa  centrifugă   =   forţa   de   atracţie   gravitaţională). 

Acestea sunt Jupiter, Saturn, Neptun şi Uranus, excluzând planeta Pluto care pare a fi fost 
captată în Sistemul Solar. Grupul de astre apărute ulterior, numite planete telurice, au dimensiuni mai 
reduse, scoarţă solidă cu  densitate mare şi sunt situate mai aproape de Soare. Acestea sunt: Mercur, 
Venus, Terra şi Marte,[17]. 

În Tabelul 1 s-au menţionat pentru aceste ultime planete unele caracteristici bine cunoscute în 
prezent şi care se dovedesc a fi interesante pentru scopul  propus,[8]. Tabelul nu cuprinde planetele 
gigant preponderent gazoase care nu au o structură similară cu a Pământului şi ale căror caracteristici 
sunt în prezent mai puţin bine cunoscute. S-au inclus în tabel totuşi, la graniţa dintre cele două grupe 
de astre, planeta Jupiter, care permite să se facă  unele consideraţii utile şi satelitul Luna care are 
vârsta şi originea similare cu  a Pământului. 

 
Tabelul 1 Caracteristici semnificative care pot determina formarea câmpului magnetic al unor astre din Sistemul Solar 

 

CARACTERISTICI MERCUR VENUS TERRA LUNA MARTE JUPITER 

Raportul masei faţă de 
Terra (=1) 

0.055 0.815 1 0.018 0.107 317.89 

Densit.  medie[g/cm3] 5.43 5.24 5.52 3.4 3.93 1.31 

En. termică proprie 
degajată în exterior 

nesesizabilă semnificativă semnificativă nesesizabilă nesesizabilă semnificativă 

Magnetism actual 
[Gaus] 

0.003 0.0001...0.0005 0.5 0.000001 0.0002 5...7 

Structura internă 
probabilă 

crusta solidă 
manta solidă 
sâmbure cald 

crustă solidă 
manta vâscoasă 

nucleu fluid 
sâmbure cald 

crustă(scoarţă)solidă 
manta sup. solidă 

manta inf. vâscoasă 
nucleu ext. fluid 

nucleu int. cristaliz. 
sâmbure solid 

crustă solidă 
manta solidă 

sâmbure metalic 

crustă solidă 
manta solidă 
nucleu solid 
sâmbure cald 

crustă 
inexistentă 

manta şi 
nucleu lichide 
sâmbure solid 

Caracteristicile 
atmosferei; 

Presiunea pe scoarţă[At] 

 
inexistentă 

atm. groasă 
(100km) 

atm.în. agit.haotic 
atm.js.calmă 

90 

atm. groasă  
(35 km) 

vânturi regulate 
 
1 

 
inexistentă 

atm. rarefiată 
atm. agitată 

haotic 
 

0.0061 

atm. foarte 
groasă 

vânt. puternice 
regulate 

~ 100x106 

Durată rot. proprie 

Înclinare poli magn. 
faţă de polii geogr. 

Sensul rotaţiei proprii 

 
25.38 zile 

 
--   
 

direct 
 
 

vulcanism 
fosil 

 
243 zile 

 
--  
 

retrograd 
atm. efect seră 
 
vulcanism tăcut 
1placă tectonică 

 
1 zi= 23.93 ore 

 
11.7 0 

 
direct 

magnetosferă 
centuri de radiaţii 
vulcanism eruptiv 
7plăci tectonice  

 
27zile,7ore,43min 

 
-- 
 

direct 
origine, vechime 
similare cu Terra 
vulcanism fosil 

 
24.8 ore 

 
variază 

250...600 
direct 

 
-- 

vulcanism 
fosil 

 
9.9 ore 

 
10.80 

 
direct 

magnetosferă 
centuri de radiaţii 

 
-- 

 
Prima  remarcă ce rezultă din tabelul astrelor  menţionate este că  în  afară de planetele Pământ 

şi Jupiter  care  au  câmpuri magnetice apreciabile planetele Mercur, Venus, satelitul Luna şi Marte au 
câmpuri magnetice atât de slabe încât se poate vorbi de lipsa acestora. S-a constatat că toate planetele 
telurice inclusiv   satelitul Luna, conţin şi în prezent surse proprii de căldură (energia termică măsurată 
degajată de aceste astre în spaţiu, este mai mare decât aceea primită de la Soare), dar având dimensiuni 
mai mici ca ale Pământului, ele s-au răcit mai  în  profunzime. Astfel Mercur, situat mai aproape de 
Soare, având  masa de numai 5 %  din  masa Terrei, mai păstrează un miez cald cu temperatura de cca. 
1600 0C, dar crusta solidă groasă împiedică în prezent manifestările vulcanice care  sunt  relicte. 
Venus, cu o masă de 80%  din masa  Pământului, are un miez  fierbinte  şi desfăşoară  şi în prezent o 
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activitate vulcanică, iar Marte cu o masă de cca. 10 %  din cea a Terrei, deşi are un miez  cald, prezintă 
doar mărturii din epoci precedente ale unei activităţi vulcanice intense, care în prezent au încetat 
(planeta Marte posedă cel mai înalt vulcan din Sistemul Solar, muntele Olymp cu înălţimea de 24 km). 

Se remarcă deci că trei dintre astrele telurice având vârsta, structura, caracteristici şi origini 
apropiate cu  a Terrei, nu  prezintă câmpuri magnetice. 

În această  situaţie şi faţă de îndoielile menţionate, este firesc să credem că originea actuală  
presupusă  a  magnetismului în centrul Pământului este îndoielnică şi că  aceasta trebuie căutată în altă  
parte. Dar unde? 

În baza datelor din Tabelul 1, ne-am propus să analizăm o alta caracteristică a acestor planete şi 
anume prezenţa atmosferei lor cunoscând că pe Terra importante sarcini electrice se manifestă în 
aceasta. Este cunoscut   că  datorită masei lor mici şi deci şi a unei forţe gravitaţionale reduse, atât 
Mercur cât şi satelitul Luna nu posedă atmosfere care au fost pierdute cu timpul în spaţiu dar, atât 
Venus cât şi Marte au atmosfere proprii ca şi Pământul. Planeta Venus are  o atmosferă groasă, cu o 
înălţime de cca. loo km şi cu  o presiune pe scoarţă 9o bari, ceea ce face ca degajările de lavă pe 
scoarţă să nu se producă exploziv ca pe Terra. Formaţiile caracteristice lavelor pe Venus se manifestă 
prin scurgeri plastice, lente, alcătuind   ceeace s-au numit "plăcinte'' şi "spermatozoizi"(râuşoare scurte 
de lavă), activitatea respectivă fiind caracterizată ca un "vulcanizm  tăcut". 

Planeta Marte are o atmosferă mult mai rarefiată decât Venus, presiunea pe scoarţă a acesteia 
fiind de  0,006l   bari, în   timp   ce Pământul are o atmosferă semnificativă cu o grosime de cca. 35 km 
şi o presiune pe sol de l bar. Venus şi Marte nu au câmpuri magnetice, dar Pământul are ! Ceva anume 
justifică această comportare deosebită, dar oare ce ar putea fi ? 

Cercetătorii   Sistemului   Solar   au   constatat   că   atmosfera   planetei   Venus   este   foarte   
agitată   de   furtuni   puternice, cu   caracter   haotic,  la   foarte  mare înălţime (cca.7o km) în  timp ce 
la mică   altitudine, până spre 15  km, domneşte un calm atmosferic cu vânturi de intensitate redusă. 
Această   situaţie   se  poate datora şi puternicului efect de seră care, în lipsa contrastelor de 
temperatură, nu permite formarea vânturilor. Un motiv suplimentar la acest efect ar putea fi şi viteza 
foarte redusă de rotaţie în jurul axei proprii a planetei Venus care este de numai 243 de zile ( o zi 
venusiană = 243 zile terestre). Această  mişcare   surprinzător de lentă, ca şi sensul retrograd al rotaţiei 
proprii, pare a fi rezultatul unei ciocniri violente a lui Venus cu un asteroid mare care a  "răsturnat" 
planeta  pe orbita sa, [13]. Un eveniment asemănător a avut loc în anul 1999 între  Jupiter şi cometa  
P/Shumaker Levi 9 , dar şi pe Terra există urmele unor astfel de impacturi (în Arizona SUA, 
Rochechouart Franţa, Zuraia  Spania, Huron  Canada etc, dar   câte   impacturi   nu au avut   loc şi în   
oceanele Pământului  ?). 

Pe Marte se înregistrează de asemeni furtuni haotice care ridicând nori de praf împiedecă o bună 
vizibilitate în efectuarea observaţiilor acestei planete, fapt menţionat de cercetătorii acestui astru. 
Densitatea redusă a atmosferei marţiene şi lipsa unor vânturi regulate ar putea  fi  cauza  lipsei 
sarcinilor electrice în   atmosfera respectivă şi deci şi lipsa magnetismului. 

Un  exemplu ce poate fi semnificativ îl constituie prezenţa pe Jupiter a unui magnetism de cca. 
10 ori mai intens decât pe Terra şi existenţa unor intense vânturi regulate în pături suprapuse. 
Existenţa acestora se observă cu claritate în jurul  "marii   pete   roşii" ocolită de file-urile  gazoase 
respective. O altă cauză posibilă a  magnetismului intens  a  lui Jupiter poate fi şi uluitoarea lui viteză 
de rotaţie proprie care, la dimensiunile imense ale acestei planete ,este la ecuatorul  ei de  9,9 ore. 
Aceste fenomene mult mai intense pe  Jupiter au dus la formarea unor "tuburi" de curenţi electrici cu 
intensităţi de cca.5 milioane de amperi sub tensiuni de sute de mii de volţi care includ  în influenţa lor 
şi satelitul  Io aflat în apropierea  planetei, [ 4 ]. 

 

5. Atmosfera  Pământului   se   află   la  originea   geomagnetismului ! 
Faţă de cele susmenţionate se constată din cercetarea geografiei fizice Pământului că Terra este 

singura planetă telurică din Sistemul Solar care dispune în atmosferă de vânturi   regulate, (fig. 5). Pe 
Terra   există trei zone de calm atmosferic, una în dreptul ecuatorului (între latitudinile ± 4  grade N şi 
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S) şi alte două în zona tropicelor Racului şi Capricornului (cca. 23-3o grade N şi S). Aerul mai rece 
din zona tropicelor se îndreaptă spre zona ecuatorială formând vânturile alizee care bat în atmosfera 
joasă, încălzindu-se se reîntoarce  spre  tropice formând vânturile contra  alizee  care bat  în  atmosfera 
înaltă. Aceste mase  de aer se   întorc numai parţial spre zona ecuatorială,deoarece o parte din ele trec 
în zonele temperate formând  un vânt care bate spre vest  antrenate fiind  de  mişcarea de rotaţie a 
planetei. 

În zonele polare ca urmare a forţelor Coriolis iau  naştere cicloni, în   zona   artică   şi   
anticicloni   în   zona   antartică, [7,12]. Permanenţa acestor vânturi regulate pe Terra determină 
apariţia a importante sarcini electrice în atmosferă care crează astfel un intens câmp magnetic la 
suprafaţa solului. Un factor suplimentar în determinarea regimului vânturilor îl are desigur, ca   urmare 
a rotaţiei Terrei şi viteza de deplasare a punctelor de pe sol, care la poli este nulă, dar crescând 
asimptotic spre ecuator unde depăşeşte l6oo km/h. 

Mai trebuie de asemenea apreciat că 
atmosfera Pământului având o densitate mică, 
rămâne în urma mişcării de rotaţie a scoarţei  şi 
că această întârziere se manifestă şi  în altitudine. 
Aceste vânturi regulate suferă desigur  şi unele 
distorsiuni datorită lanţurilor de munţi, circulaţiei 
curenţilor marini şi a taifunurilor, dar care în 
ansamblu au o influenţă limitată. 

Se constată astfel că sistemul Pământ-
Ionosferă se comportă ca armăturile, unui uriaş 
condensator electric. Ionosfera, formând una din 
armăturile condensatorului, conţinând o mare 
sarcină electrică negativă (sute de mii de electroni 
pe cm ), bună conducătoare de electricitate, iar 
Pământul constituind cea de-a doua armătură a   
condensatorului. Între Ionosferă şi Pământ circulă 
norii de furtună încărcaţi cu sarcini electrice 
pozitive la partea lor superioară şi cu sarcini 

electrice negative la partea lor inferioară, având sub ei pe scoarţă sarcini electrice pozitive care 
urmăresc ca o " umbră" deplasarea norilor respectivi. În fig.6 sunt   figuraţi simbolic toţi norii de pe 
globul pământesc. 

 
Fig. 5 Reprezentarea schematică principială 

 a vânturilor regulate pe Terra 

Statisticile semnalează că anual pe întreg 
Pământul se produc l6oo de furtuni şi în fiecare 
oră Pământul primeşte 108.000 de trăsnete 
(aprox. 3o de trăsnete/s ) încât condensatorul 
Pământ-Ionosferă este   permanent   încărcat. 
Aceste trăsnete transmit Pământului sarcini 
negative, iar Ionosferei sarcini pozitive.   Dacă 
acest condensator nu s-ar descărca  continuu, 
tensiunea respectivă ar creşte la valori foarte 
mari, dar în realitate sarcina electrică a 
Pământului are valoarea constantă de cca. 
54o.ooo coulombi, iar tensiunea dintre 
Ionosferă  şi Pământ se păstrează constantă la  
2l3.000  volţi. Rezultă că acest condensator se 
descarcă în  acelaşi ritm în care se încarcă. În  
toate  zonele de pe Terra în care vremea este 

frumoasă (lipsită de furtuni), curentul electric se scurge prin aer în sens invers faţă de sensul curentului 
care se scurge în regiunile cu nori de furtună.Valoarea acestui curent calculat la toată suprafaţa Pămân-

 
Fig.6 Globul pământesc reprezentat ca un condensator 
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tului unde vremea  este frumoasă este de cca. l400 amperi. Acesta este curentul de descărcare al 
"condensatorului" pe care furtunile îl încarcă cu un   curent de aceeaşi  mărime. Schema electrică 
echivalentă a acestui proces este redată în fig.7. Puterea   electrică  vehiculată în sistemul Ionosferă-
nori-Pământ este deci l400 A x 2l3000V=298200 kW.  

Considerăm  că această putere de aprox. 3oo  MW constituie sursa  câmpului magnetic, format   
deci   la   suprafaţa Pământului  şi  nu interiorul   lui. 

 

6. Consideraţiuni      finale 
Problema clarificării originei câmpului magnetic al Pământului se dovedeşte de o mare 

complexitate datorită atât numărului mare de factori care trebuie luaţi în considerare cât şi penuriei de 
elemente concrete şi a dificultăţilor de  a obţine date ferme. Scenariile teoretice imaginate nu au putut 
conduce până în prezent la o rezolvare clară a acestei probleme ceea ce a făcut pe mulţi cercetători să-
şi mărturisească insuccesul suplinindu-l cu eseuri de felul:  

- "La originea magnetismului stă o interacţiune 
electrostatică" cum afirmă fizicianul Michael Coey de la 
Trinity College Dublin;  

- "Magnetul din viaţa de toate zilele nu este un 
lucru simplu. Este o chestiune de mecanică cuantică" 
afirmă o cercetătoare de la Universitatea  Umea   din   
Suedia. 

În problema cunoaşterii structurii interioare a 
Pământului s-au efectuat numeroase simulări ale   
fenomenelor respective pe computere care au mărit 
comoditatea rezultatelor variantelor studiate, dar ele nu au 
indicat decât în mică măsură noile căi de urmat. 
Simularea pe computer poate fi utilă numai dacă 
programul implementat ţine seama de toţi factorii reali şi 
este corect, în caz contrar se ajunge la o ficţiune.   Iată ce 
declara cercetătorul Tom Abel de la Universitatea din 
Pennsylvania considerat "un stăpân  absolut al 
computerului": " De fiecare dată când am fost nevoiţi să 

ne întrerupem cercetările nu a fost din cauză că nu am dispus de un computer suficient de performant 
ci fiindcă ne-am epuizat cunoştinţele de fizică",[ 3 ]. 

 
Fig. 7 Schema electrică echivalentă a spaţiului 

Ionosferă-Pământ 
Zona de acţiune a furtunilor este reprezentată sub forma 
condensatorului B pe ale cărui armături se adună 
sarcinile electrice. Prin rezistenţa electrică pe care o 
constituie atmosfera aceste sarcini ajung la Ionosferă şi 
la Pământ încărcându-le. Sistemul se descarcă prin 
rezistenţa atmosferei R în zonele unde este vreme 
frumoasă. 

Considerentele expuse în această lucrare, legând originea câmpului geomagnetic cu atmosfera 
terestră şi nu de structura şi dinamica interiorului Terrei, este chiar răspunsul la desamăgirea lui Tom 
Abel, deschizând o nouă cale de cercetare neluată  pană  în prezent în studiu. 

 
Fig. 8 Comparaţie între harta presiunii atmosferice (a) şi cea a câmpului geomagnetic (b). 
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Numeroase menţiuni subliniază legăturile de interdependenţă dintre procesele din atmosfera 
Pământului şi structura sa internă, dacă este doar să menţionăm similitudinea izbitoare între harta 
proceselor atmosferice şi aceea a câmpului geomagnetic (fig.8) ceea ce a făcut ca Dr.King de la 
Laboratoarele din Appleton din Anglia să propună o nouă disciplină  de studiu,   
Magnetometeorologia, [10]. 

 
 
Consideraţiunile prezentate mai sus nu au pretenţia de a fundamenta o altă origine a 

magnetismului Terrei, pentru care vor trebui făcute studii laborioase, dar ele indică noi căi de 
cercetare. 

 
Poate că tocmai premizele adoptate până în  prezent ne-au îndepărtat de adevăr !   
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE   

NOTA: Prezentul articol reprezintă o continuare a celui apărut în numărul trecut, 
intitulat "Pământul de sub picioarele noastre", al aceluiaşi autor şi menţionăm că ambele au fost 
primite la redacţie în luna mai 2004. 
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Atunci când se face cronologia într-un domeniu al activităţii umane (artă, literatură, istorie, 
port, ştiinţă, etc.) lipsesc, aproape cu desăvârşire, conexiunile cu celelalte domenii. Această 
onexiune ar putea însă preciza tocmai contextul în care s-au desfăşurat acele evenimente. 

Am simţit astfel nevoia de a alătura istoria electrotehnicii cel puţin cu desfăşurarea 
venimentelor istorice. Nu am urmărit explicarea evoluţiei electrotehnicii sub influenţa factorilor 
olitici deşi aceasta s-a făcut atât în perioadele de linişte dar poate şi mai dinamic în perioada 
onflictelor armate ale omenirii. Am vrut doar să creionez o deschidere asupra electrotehnicii a cărei 
ezvoltare s-a făcut de oameni printre oameni într-o anumită perioadă când în diverse locuri de pe 
ământ cu bune cu rele "istoria mergea înainte". 

În momentele cristalizării ideii a mai apărut o problemă. De când începe ELECTROTEHNICA. 
e evenimente pot fi considerate ca începuturi ale electrotehnicii. 

Evident că a trebuit să găsesc şi definiţia electrotehnicii. Astfel, conform dicţionarului este 
ramură a ştiinţei care studiază fenomenele electrice şi magnetice din punctul de vedere al aplicaţiilor 
n tehnică [1]. Pe de o parte m-am lămurit dar ... şi atunci l-am recitit pe Procopiu, [2]: 

" Tehnica, sau aplicaţia ştiinţei, se ţine mai ales la a avea putere asupra naturei. Tehnicianul 
ste un om de ştiinţă mai complicat. El nu vrea să se oprească la jumătatea drumului; reveria şi 
ispoziţia, în faţa adevărului, nu-l interesează, în mod normal; el se îndreaptă spre folosinţă şi 
tilitate. Cunoştinţele fără folosinţă directă nu-l privesc.[...] Technicianul introduce o aproximaţie 
upă nevoi, de se poate chiar formule empirice, atunci când omul de ştiinţă are oroare de formule 
mpirice." 

şi încă 
"Formulele empirice, banii, randamentul, ar forma deosebiri între Technică şi Ştiinţă." 
sau 
"...inginerul ştie formule, reţete, iar omul de ştiinţă cunoaşte legi şi experienţe. " 
totuşi 
"...frontierele dintre Ştiinţă şi Technică sunt greu de fixat, în cazul special al Electricităţei şi al 

lectrotechnicei." 
 
Cea mai complexă şi completă definiţie a electrotehnicii, după părerea mea, am găsit-o în 

icţionarul "Electrotehnica de la A la Z" apărut în Edit. Şt. şi Enciclopedică [3, pag. 153-154], din 
are citez: 
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"electrotehnica, disciplină a ştiinţelor tehnice care studiază aplicaţiile fenomenelor 
electroenergetice, respectiv ramură a industriei care aplică aceste fenomene (industrie 
electrotehnică); termenul electrotehnică (electricitate tehnică) a fost introdus în 1880, la propunerea 
lui Werner von Siemens [(1816-1892), inginer, inventator şi industriaş german], an  care marchează 
desprinderea electrotehnicii de ştiinţa fizicii [electricitatea !] şi dezvoltarea sa ca ramură de sine 
stătătoare, datorită numeroaselor aplicaţii industriale şi aportului adus la progresul tehnicii [...] 
Electrotehnica a stat la baza dezvoltării telecomunicaţiilor, electronicii, automaticii, informaticii, care 
, treptat, au devenit, la rândul lor, discipline tehnice de sine stătătoare. [...] Principalele ramuri ale 
electrotehnicii [de astăzi !] sunt următoarele: maşini electrice, aparate electrice, măsurări electrice, 
tehnica tensiunilor înalte, conversia energiei electrice, centrale şi staţii electrice, linii electrice de 
transport şi reţele electrice, tracţiune electrică, instalaţii şi utilaje electrotermice, electrochimice şi 
electrometalurgice, iluminat electric, instalaţii electrice." 

Deci...de unde să încep ? 
Dicţionarul cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale,[4], începe capitolul Electrotehnică de la 

1605, când fizicianul englez William Gilbert construieşte primul electroscop cu care pune în evidenţă 
starea de electrizare a corpurilor. Aceasta ţine de ştiinţă, de experiment ştiinţific şi nu de aplicaţie ! 

În volumul III, Ştiinţa contemporană*Secolul al XIX din "Istoria generală a ştiinţei" de Rene 
Taton, [5], pag. 209, se precizează : 

 "Atunci când a început Revoluţia franceză, toate principiile fundamentale ale electrostaticii şi 
ale magnetostaticii fuseseră descoperite. Franklin precizase noţiunea de sarcină electrică, pentru ca 
să enunţe apoi principiul conservării cantităţii de electricitate. Cavendish definise capacitatea unui 
conductor şi gradul lui de electrizare (care va fi numit mai târziu potenţial), iar Coulomb stabilise 
legea proporţionalităţii inverse cu pătratul distanţei pentru interacţiunea sarcinilor (sau a "maselor") 
electrice şi a polilor magnetici. Tot el începuse studiul experimental şi teoretic al distribuţiei 
electricităţii pe suprafaţa conductorilor, admisese că nu există poli magnetici liberi şi că 
magnetizarea unui corp este definită de momentul lui magnetic care rezultă, probabil, din momentele 
magnetice individuale ale tuturor moleculelor lui (a se vedea vol.II, pag. 560-571). 

Anul 1790 marchează începutul uneia din cele mai strălucite perioade din toată istoria 
ştiinţelor, perioadă care urma să ducă la descoperirea de către Volta a pilei electrice şi a curenţilor 
permanenţi, pentru ca să ne dezvăluie apoi legăturile dintre electricitate şi magnetism, dintre 
electricitate şi materie, şi ca să deschidă, în fine, calea întregii industrii electrice moderne." 

 
Având în vedere însă că în 1752 Benjamin Franklin inventează paratrăsnetul iar în 1784 

guvernul francez a dispus să se monteze paratrăsnete pe toate edificiile publice, traansformând această 
invenţie din electricitate în prima mare aplicaţie practică, am considerat că trebuie luat ca reper al 
electrotehnicii anul acesta. Deşi am trecut şi unele evenimente apropiate acestei date în cronologie, 
pentru importanţa lor practică imediată, consider că anul 1750 poate fi considerat primul reper. 

 
M-am mărginit la 1950 deoarece, odată cu descoperirea tranzistorului în 1948, electrotehnica a 

cunoscut o explozie ce nu mai poate fi urmărită atât de uşor iar pe de altă parte încheierea celui de al 
doilea război mondial a însemnat începutul unei noi etape istorice în viaţa omenirii mult mai complexă 
deşi dominată aparent de pace.   

 
În cele ce urmează prezint perioada 1750-1800 iar în numerele viitoare voi continua proiectul pe 

care-l încep acum. 
 

Evenimente din ELECTROTEHNICĂ ( 1750 ... 1800 ) 
 

1660 şi 1706 primele maşini electrostatice îmbunătăţite apoi în 1766; 
1729 primul caz de transmitere a energiei electrice la distanţă (85 m , fir de mătase) 
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1752 – Benjamin Franklin (1706 – 1790), fizician, filozof, economist şi om politic american, 

participant la elaborarea Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite (1776), inventează 
paratrasnetul. În experienţa sa din iunie cu un zmeu de hârtie, considerată ca momentul acestei 
invenţii, demonstrează că fulgerul este o formă de electricitate, fiind similar cu descărcarea 
electrică obţinută cu ajutorul buteliei de Leyda (condensator electric rudimentar, inventat în 
1945 şi folosit mult timp ca sursă de energie pentru diverse experimente; funcţionarea sa şi 
dependenţa de dielectricul folosit a fost explicată de Franklin abia în 1947). În [6, pag. 189] se 
precizează chiar că Franklin îşi instalase un paratrăsnet pe casa sa din Philadelphia încă din 
1749. 

 
1758 – Fizicianul german Carl Wilke ( 1732 – 1796) descoperă polarizarea dielectricilor şi fenomenul 

inducţiei electrice, [4], "fenomene descoperite însă prematur, şi din această cauză pierdute foarte 
curând", după cum menţionează savantul german Max von Laue în a sa Istorie a fizicii ,[7] . 

 
1759 – Procop Divis, preot şi filozof ceh din Boemia construieşte primul paratrăsnet din Europa. 
 
1767 – Joseph Priestley (1733 – 1804), filozof naturalist englez, scrie, la îndemnul lui Franklin, 

History of  Electicity, prima istorie a electricităţii. 
 
1775 – Alessandro Volta (1745 – 1827), fizician italian, profesor la universitatea din Pavia, descrie 

invenţia sa  eletrofore perpetuo (electroforul); în fapt un condensator cu distanţă variabilă între 
plăci, dispozitivul era destinat producerii şi acumulării unei anumite cantităţi de electricitate şi a 
înlocuit butelia de Leyda; electroforul a dus la apariţia condensatorilor moderni dar din el s-a 
dezvoltat în secolul XIX şi maşina de electrizat prin influenţă pe care în 1931 americanul 
E.J.(Robert) van de Graaff (1901 – 1967) a perfecţionat-o făcând din ea o sursă de înaltă 
tensiune foarte mult folosită şi astăzi. 

 
1784 – Guvernul Francez dispune instalarea de paratrăsnete pe toate edificiile publice aceasta 

reprezentând prima mare aplicaţie practică în domeniul electricităţii. B. Franklin era în acea 
perioadă la Paris el reprezentând S.U.A în Franţa în perioada 1776 – 1785. 

 
1789 – Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1806), fizician francez, fondator al bazelor 

experimentale ale electricităţii şi magnetismului, introduce noţiunea de moment magnetic şi 
demonstrează că majoritatea legilor electricităţii cunoscute se aplică şi magnetismului. 

 - Abraham Bennet (1750 – 1799), fizician englez, inventează o instalaţie electrică simplă de 
inducţie. 

 
1791, 1792 - Luigi Galvani (1737 – 1798), fizician şi medic italian, pune în evidenţă curentul electric 

care se produce în circuite închise datorită  diferenţei de potenţial care apare la contactul dintre 
două metale diferite; el pune în evidenţă şi efectele fiziologice ale electricităţii. 

 
1793 – Reluînd experienţele lui Galvani, Alessandro Volta stabileşte "seria tensiunilor Volta" a 

metalelor. 
 
1797 – Alexander v. Humboldt (1769 – 1859), naturalist şi explorator german descrie electroliza; a 

folosit un circuit cu un electrod de zinc şi unul de argint, între care se afla un strat de apă. 
 
1799 – Johann Wilhelm Ritter (1776 – 1810), fizician german, dezvoltă electroliza separând cupru 

metalic din soluţii de sulfat de cupru utilizând ca sursă de energie butelia de Leyda. 
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1800  Alessandro Volta construieşte pila electrică ce-i poartă numele 

(voltaică) , prima sursă de curent continuu, prototipul elementelor 
galvanice atât de numeroase astăzi ce transformă energia chimică în 
energie electrică. Pila "în coloană" (figura alăturată reproduce desenul 
original), alcătuită dintr-un set de discuri alternative din zinc şi argint 
separate de bucăţi de pâslă muiate în apă sărată , a fost prezentată de 
Volta la 7 şi 20 noiembrie la Institut de France, de faţă cu Napoleon 
Bonaparte (care preluase puterea în 1799) care a dispus să i se acorde 
o medalie de aur pentru aparatul prezentat, [5]. 
    În acelaşi an chimiştii  englezi William Nicholson şi Anthony Carlisle, utilizând pila voltaică 
realizează în Anglia prima electroliză a apei obţinând hidrogen şi oxigen. 
 
În legătură cu teritoriul ţării noastre o menţiune privind existenţa unor preocupări ştiinţifice în 

domeniul electricităţii apare în volumul [8 , pag. 392] în care se scrie : "Cea mai timpurie ştire [...] 
este legată de numele astronomului M. Hell (1720 – 1792), care până în 1755 a fost profesor la 
Universitatea iezuită din Cluj. Hell, care urmărea cercetările contemporanilor săi în domeniul 
electricităţii a emis o teorie cu privire la electricitate şi magnetism în centrul căreia se afla ideea că 
între aceste două fenomene există o legătură necesară. Elevul său S. Verestoi a ajuns la concluzia 
(1767) că fulgerul şi trăsnetul au o natură asemănătoare celei a scânteilor electrice". 

În acelaşi volum, după ce este menţionată o însemnare din jurnalul banului Constantin Caragea, 
privind reparaţia reuşită a unei maşini electrostatice, făcută la 7 ianuarie 1790 într-un palat al 
sultanului Selim al III-lea din Constantinopol, de către tinerii beizadea Constantin Ipsilanti şi 
Alexandru Manu (logofăt al Patriarhiei din Constantinopol şi ulterior mare ban în  Ţara Românească), 
conchide : "Însemnarea citată este un indiciu că şi în ţările române existau preocupări în legătură cu 
realizările din domeniul electricităţii, că existau oameni care cunoşteau construcţia, funcţionarea şi 
mânuirea unora dintre aparatele electrice ale vremii." 

 
Evenimente istorice importante pe teritoriul României  (1750 – 1800) 

 
1698 – 1699  În urma războiului austro-otoman încheiat cu pacea de la Carlovitz, Poarta recunoaşte 

trecerea Transilvaniei sub stăpânire habsburgică. 
 
1710 – 1711 Război ruso-otoman încheiat cu pacea de la Vadul Huşilor; Hotinul devine raia turcească. 
 
1711 –1821 După acţiunile antiotomane ale lui Constantin Brâncoveanu şi Dimitrie Cantemir, Poarta a 

instaurat în 1711 în Moldova şi în 1716 în Ţara Românească domniile fanariote. În cadrul 
acestor domnii au existat două perioade: 
a) 1711 (1716) – 1770 , când au domnit familii în mare majoritate româneşti : Racoviţă, Ghica, 

Mavrocordat, Calimachi şi 
b) 1770 – 1821, când s-au impus familiile greceşti: Caragea, Suţu, Moruzi, Mavrogheni, 

Ipsilanti, Hangherli, Giani-Ruset. 
Prin legile adoptate, fiind domni succesiv în ambele ţări româneşti fanarioţii au contribuit la 

unitatea lor instituţională . 
 
În aceeaşi perioadă (1711 – 1821) datorită războaielor  ce s-au desfăşurat şi pe teritoriul ţărilor 

româneşti au fost intervale de timp în care au existat în Moldova şi Ţara Românească administraţii 
militare ale ţărilor învecinate: Rusia, Austria şi Turcia. 
 
1716 – 1718 Război între Imperiul Otoman, Austria şi Veneţia încheiat cu pacea de la Passarowitz; 

Banatul şi Oltenia trec sub stăpânirea Habsburgilor. 
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1736 – 1739 Război între Austria şi Imperiul Otoman încheiat cu pacea de la Belgrad ; cu acordul 

Austriei, Rusia ocupă Moldova. 
 
1746,1749 Domnul fanariot C. Mavrocordat desfiinţează şerbia în Ţara Românească respectiv 

Moldova. 
 
1760 – 1762 Conscripţia Imperială menţiona în Transilvania 66,5 % români, 21,62 % maghiari şi 

11,72 % saşi. 
 
1768 – 1772 Război între Austria şi Imperiul Otoman încheiat cu pacea de la Focşani şi tratatul de 

pace de la Kuciuk—Kainargi; Protectoratul Rusiei asupra ţărilor româneşti; Rusia dobândeşte 
accesul la Marea Neagră; suverana Rusiei, ţarina Ecaterina a II-a devine ocrotitoarea 
ortodocşilor din Imperiul Otoman. 

 
1775 Convenţia de la Constantinopol, urmată de actul de cesiune din 2.07.1776 semnat lângă Hotin, 

prin care Poarta (cu încuviinţarea Rusiei !) acceptă cedarea Ţarii de Sus a  Moldovei (Bucovina, 
"ţara fagilor"-silvae faginalis) Habsburgilor. Domnul fanariot al Moldovei Grigore Ghica al III-
lea (1774 - 1777) fiind executat de către turci datorită protestului său împotriva acestui act (a se 
vedea monumentul din Iaşi, de lângă Poliţia municipală, din zona fostului "Beilic").  Până în 
anul 1775 teritoriul   Bucovinei făcea parte din Principatul Moldovei, constituind ţinutul 
Cernăuţilor şi o bună parte din ţinutul Sucevei. Timp de zece ani , după ocupare, până în 1786 
Bucovina (Moldova austriacă dup cum apare în actele austriece) s-a aflat sub ocupaţia militară 
austriacă. Din 1786 a fost înglobată Galiţiei (care intrase în stăpânirea Austriei la 5 aug. 1772 
prin actul de împărţire a Poloniei între Rusia, Austria şi Prusia) ca cerc administratv bucovinean. 
Prin Constituţia austriacă  din 1849 ea a fost despărţită de Galiţia şi declarată provincie 
autonomă a Casei de Austria. O organizare autonomă a apărut abia în 1860 când şi-a putut alege 
Dietă proprie provincială cu un căpitan în frunte ca exponent al autonomiei. Guvernul de la 
Viena era totuşi reprezentat în Bucovina de un guvernator cu titlul de preşedinte al ţării. Sub 
acest regim dualist a rămas Bucovina până la 1918 când a intrat în  România Mare. 

 
1782 – 1801 Perioadă în care se deschid în ţările romăneşti consulate ale Rusiei (1782), Austriei 

(1783), Prusiei (1785), Franţei (1798) şi Marii Britanii (1801). Prezenţa consulilor europeni a 
îngrădit oarecum arbitrariul Porţii în aceste teritorii.  

 
1784  Pe teritoriul Transilvaniei  răscoala lui Horia, Cloşca şi Crişan.  
 
1785 În Transilvania se desfiinţează prin patentă imperială legarea de glie a iobagilor şi servitutea 

personală. 
 
1787 – 1791 (1792) Războiul ruso-austro-otoman încheiat prin pacea de la Şiştov (1791) între Austria 

(presată de izbucnirea Revoluţiei Franceze) şi Imperiul Otoman şi prin pacea de la Iaşi (1792) 
între Imperiul Otoman şi Rusia; Imperiul Otoman cedează teritoriile dintre Bug şi Nistru, Rusia 
ajungând astfel vecină cu Moldova şi Ţara Românească. 

 
1791 Redactarea în Transilvania a documentului Supplex Libellus Valachorum, veritabilă cartă a 

drepturilor naţionale româneşti, cel dintâi program politic modern al mişcării românilor din 
Transilvania.  

 
1806 – 1812 Războiul între Rusia şi Imperiul Otoman. Rusia condusă de ţarul Alexandru I (1801 – 

1825) ocupă Ţările Române iar cu acordul "tacit" al Franţei încearcă să permanetizeze această 
ocupaţie. Presată însă de expediţia lui Napoleon I Bonaparte pornită împotriva sa, Rusia 
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grăbeşte încheierea păcii cu turcii la 16/24 mai 1812 în Bucureşti obţinând însă teritoriul dintre 
Nistru şi Prut din Moldova (Basarabia !) 

 
Evenimente semnificative în lume (1750 – 1800) 
 
1750 – 1760 Începutul aproximativ al Revoluţiei industriale în Anglia. 
 
1751  În China Dinastia Qing îşi începe stăpânirea asupra Tibetului. Chiana se află la apogeul 

expansiunii sale teritoriale. 
 
1755  Un cutremur de pământ în Atlantic provoacă un val tzunami ce distruge Lisabona (60 000 

victime). 
   Este fondată Universitatea din Moscova 
 
1756 – 1763 Războiul de 7 ani; Prusia se înfruntă cu o cualiţie franco-austriacă apoi europeană; prin 

tratatul de pace de la Paris, Franţa cedează Canada Marii Britanii care primeşte şi Florida de la 
Spania. 

 
1757 Victoria britanicilor asupra nababului din Bengal, prima etapă din cucerirea Indiei de către 

Marea Britaniei finalizată în 1849. 
 
1760 Apogeul comerţului cu sclavi în America odată cu dezvoltarea marilor plantaţii; negustorii în 

comerţul triunghiular care leagă porturile europene de coasta Africană luau negri de la 
căpeteniile africane în schimbul rachiului şi a podoabelor fără valoare sau armelor. 

 
1764  Suprimarea funcţiei de Hatman în Ucraina, care este astfel asimilată progresiv în Rusia. 
 
1770 Exploratorul englez James Cook  în prima sa epediţie din Pacific (1768 – 1771) explorează 

ţărmurile răsăritene ale Australiei pe care pune stăpânire în numele regelui Angliei. Australia 
devine posesiune britanică la 23 august 1770. 

 
1772 Prima împărţire a Poloniei între Rusia, Prusia şi Austria. Polonia, a cărui teritoriu era în 1466 

împreună cu cel al Lituaniei, pierde acum un sfert din teritoriu. Încercările de adoptare a unei 
Constituţii progresiste duc la a doua împărţire (1793) iar în 1795, după înfrângerea răscoalei 
naţionale conduse de Tadeusz Kosciuszko, are loc a treia împărţire. Polonia dispare astfel ca stat 
pentru prima oară de pe harta Europei fiind împărţită total de către Prusia, Austria şi Rusia 
ţaristă. Polonia va reapare pe harta Europei începând cu 1807 când Napoleon Bonaparte crează 
Marele Ducat al Varşoviei. 

 
1775 Începe Războiul de Independenţă al coloniilor engleze din America, numit "Revoluţia 

americană" 
 
1776  Al doilea Congres ( 4 iulie) al coloniilor întrunit la Philadelphia proclamă independenţa Statelor 

Unite prin Declaraţia de Independenţă. 
 Înfiinţarea viceregatului spaniol La Plata (Argentina). 
 
1778 Franţa intervine în Războiul american de partea insurgenţilor. 
 
1780 – 1784 Războiul  (al patrulea !) anglo-olandez pentru supremaţia navală. 
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1783 Prin Tratatul de la Versailles, Anglia recunoaşte în mod oficial în cele din urmă independenţa 

Republicii federale a Statelor Unite. 
 
1787 Convenţia din Philadelphia adoptă Constituţia S.U.A pentru cele 13 state (în vigoare, cu unele 

amendamente, şi astăzi când sunt 50 state şi un district federal); G.Washington primul 
preşedinte (1789 – 1797). 

 
1788 Începe colonizarea Australiei de către Anglia prin debarcarea primilor convicts (ocnaşi englezi) 

şi a paznicilor britanici (prima aşezare în 26 ianuarie) la Port Jackson (Sydney). 
 
1789  Cucerirea (14 iulie) închisorii Bastilia din Paris, eveniment considerat ca începerea Revoluţiei 

Franceze şi sărbătorit acum ca zi naţională a Franţei. 
 
1791 Decret (17 sept.) al Constituantei în Franţa prin care se acordă egalitate în drepturi pentru evrei, 

preludiu al emancipării lor şi în celelalte state europene. 
 
1793 Se constituie prima coaliţie formatădin Prusia, Anglia, Rusia, Spania, Napoli şi Sardinia 

împotriva Franţei revoluţionare. 
 
1794 La Paris se deschide (în decembrie) Ecole Polytechnique, elita ştiinţifică a Franţei din primii ani 

ai sec. XIX va proveni de la această şcoală. 
 
1799 Napoleon Bonaparte ia puterea în Franţa (lovitura de stat din 9 noiembrie); începutul 

Consulatului (1799 – 1804) şi sfârşitul Revoluţiei franceze. 
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SUMMARY 
 
 
 
 
 

REZUMAT 
 

Buletinul SETIS este revista cu apariţie bianuală (ian.-iun. şi iul.-dec) a SOCIETĂŢII 
ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE ELECTROTEHNICĂ DIN IAŞI (SETIS). Publicaţia va avea o 
răspândire foarte largă, naţională şi internaţională, deoarece o primesc în primul rând toţi membrii 
asociaţiei în contul cotizaţiei, dar va fi distribuită gratuit sau contra cost (în funcţie de interesele 
SETIS) şi altor categorii de persoane sau chiar unor instituţii atât din ţară cât şi din străinătate.  

În cadrul acestei publicaţii, ce va avea o structură în medie de  50 pagini, vor apare materiale 
(având ca autori cu prioritate membrii SETIS) care se vor încadra în următoarele rubrici permanete 
şi care vor avea subiecte specifice: 

 

• FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ: actualităţi în facultate, oferta didactică, trecutul 
facultăţii, perspective de dezvoltare, acţiuni întreprinse în cadrul facultăţii, etc ;  

• ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR: documente după care asociaţia îşi desfăşoară activitatea 
(Satut, Regulament de funcţionare, Hotărâri ale Adunărilor generale şi ale Consiliului Director), 
acţiuni şi proiecte în desfăşurare, situaţia membrilor săi, comunicate, mesaje de la absolvenţi, 
etc.;   

• PERSONALITĂŢI - PERFORMANŢE: va cuprinde articole despre absolvenţii personalităţi 
recunoscute pe plan naţional şi internaţional ce activează astăzi în diverse domenii de activitate 
sau care s-au retras din activitate, dar şi materiale ce privesc personalităţile trecute în eternitate;  

• ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE: este rubrica ce va cuprinde materiale cu caracter ştiinţific  
sau de prezentare a diverselor probleme tehnice, economice şi nu numai, pe care autorii  vor să le 
aducă la cunoştiinţa şi în dezbaterea cititorilor. 

* * * 

La rubrica EDITORIAL a numărului 4 al Buletinului SETIS (Anul II) apare articolul 
„Asociaţia absolvenţilor-prezent şi perspective” autor d-na ing.ec. Cornelia Ilinca. Conţinutul este 
dedicat principalelor obiective ale asociaţiei pentru perioada următoare printre care atragerea unor 
sponsorizări pentru dotarea unui laborator al facultăţii, creşterea eficienţei practicii în unităţi 
economice, întâlniri ale studenţilor cu manageri ai unor firme care sunt potenţiali angajatori, întâlniri 
între membrii asociaţiei care să aibă atât caracter profesional cât şi de agrement. Sporirea numărului de 
membri ai asociaţiei ar trebui să devină o preocupare imediată a membrilor actuali. 

 
Secţiunea FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ cuprinde o prezentare a celui mai 

important eveniment ştiinţific care a avut loc în facultate în anul 2004 şi anume a treia ediţie a 
„Conferinţei internaţionale de electrotehnică şi energetică – EPE 2004”. Desfăşurată în zilele de 7 şi 8  
octombrie 2004, conferinţa a însemnat o evoluţie în sens crescător faţă de ediţiile precedente în 
privinţa numărului de participanţi (176) şi de lucrări prezentate (233). Participarea externă a acoperit 
11 ţări şi 29 autori. Pe lângă cele 12 secţii ale conferinţei, au mai avut loc trei mese rotunde sprijinite 
de revista Energetica, de fundaţia Alexander von Humboldt din Germania şi de către NATO/CNCSIS. 
Conferinţa s-a bucurat de agrementul secţiunii române a IEEE (The Institute of Electrical and 
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Electronic Engineers), cea mai largă şi renumită asociaţie profesională din lume. Un grup de societăţi 
comerciale din Iaşi ( Electrica, Electra, Moldomobila, Conex grup, Iulius Mall) şi din Botoşani 
(Electroalfa, Electrocontact) au sprijinit financiar şi material organizarea conferinţei. 

Următoarea manifestare ştiinţifică la care facultatea de electrotehnică va participa în calitate de 
organizator este a 5-a ediţie a Conferinţei internaţionale de sisteme electromecanice şi energetice – 
SIELMEN 2005, care este programată în perioada 6-8 octombrie 2005 la facultatea de Energetică a 
Universităţii tehnice a Moldovei de la Chişinău. Principalele informaţii referitoare la acest eveniment 
sunt prezentate în revista asociaţiei noastre. 

 
La următoarea secţiune, ABSOLVENŢII ŞI ASOCIAŢIA LOR,apare mai întâi lista 

membrilor asociaţiei, ordonată în ordinea cronologică a absolvirii studiilor în Facultatea de 
Electrotehnică din Iaşi. Numărul actual al membrilor este de 70, astfel că obiectivul creşterii acestuia 
are o bună motivaţie. 

Fiind un număr de sfârşit de an, rubrica conţine câteva materiale cu caracter de divertisment. 
Mai întâi o amintire din anii studenţiei profesorului Alexandru Poeată. Chiar dacă aceşti ani, în timpul 
şi imediat după al doilea război mondial, au fost plini de privaţiuni, nu au fost lipsiţi de unele episoade 
amuzante, care fac farmecul acestei irepetabile perioade din tinereţea oricărui absolvent de 
universitate. Generaţia profesorului Alexandru Poeată a învăţat, dar simultan au şi reconstruit Institutul 
Politehnic din Iaşi, distrus în mare măsură în timpul războiului. Acesta este ultimul material pe care 
revista noastră îl publică sub această semnătură. Profesorul Alexandru Poeată a părăsit această lume la 
7 decembrie 2004, în vârstă de 81 de ani. 

O parodie a baladei Mioriţa, transpusă în limbaj matematic, atât de accesibil inginerilor, 
continuă nota de divertisment, fiind urmată de mai multe anecdote, unele chiar având o logică 
complicată şi derutantă. O selecţie din inepuizabilele legi ale lui Murphy, orientate către inginerie nu 
putea lipsi din acest grupaj. 

 
Rubrica PERSONALITĂŢI - PERFORMANŢE continuă exploatarea bogatului filon al 

conferinţelor academicianului Ştefan Procopiu, decan al Facultăţii de Electrotehnică în anii 1925-
1941. Din conferinţa susţinută de acest mare înaintaş cu ocazia deschiderii cursurilor la Universitatea 
din Iaşi (în structura căreia era cuprins pe atunci şi învăţământul electrotehnic de ingineri), în anul 
1933,  sunt prezentate câteva fragmente. Promotor al ştiinţei aplicate în viaţă, Ştefan Procopiu a fost şi 
un mare teoretician. Un prim fragment, referitor la însemnătatea învăţământului tehnic prezintă locul 
învăţământului tehnic în universităţi şi rolul inginerului în societate. De pe atunci era înţeleasă legătura 
logică dintre cercetătorii dedicaţi ştiinţei pure şi inginerii dedicaţi ştiinţei aplicate, fără de care 
rezultatele primilor rămân doar simple acumulări ale cunoaşterii. Îndeplinirea rolului inginerului 
presupune creativitate, iar în cei 70 de ani care au trecut lucrurile nu s-au schimbat în această privinţă.  

O altă secţiune a discursului este dedicată unor himere ale ştiinţei anilor 30, dintre care este 
reţinută partea referitoare la «perpetuum mobile». Demontarea acestei iluzii este făcută de către 
vorbitor riguros, folosind legea fundamentală a conservării energiei şi principiile termodinamicii. 

Discursul se încheie cu menţionarea unor preocupări ştiinţifice ale facultăţii de Ştiinţe a 
Universităţii ieşene în acei ani. Se subliniază misiunea europeană a universităţii pe lângă cea naţională 
şi se dă şi reţeta succesului pe calea progresului: munca şi concepţia de sacrificiu pentru colectivitate. 

 
Ultima rubrică a acestui număr din revistă, ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE, este 

deschisă cu prezentarea unor cărţi de specialitate publicate în editura SETIS. Odată înfiinţată această 
editură, creşterea prestigiului ei prin dobândirea acreditării CNCSIS poate fi atinsă numai după ce 
numărul de publicaţii scoase îndeplineşte criteriile impuse. Atingerea acestui minim nu este departe, 
iar aceste două cărţi prezentate sunt o dovadă în acest sens. 

Prima lucrare „Tehnologii şi instalaţii pentru reducerea emisiilor poluante-controlul poluării în 
termoenergetică”, 428 pagini, are drept autor pe prof.dr.ing. Marcel Istrate, membru al catedrei de 
Energetică a facultăţii noastre. Lucrarea abordează problematica enunţată în titlu sub principalele 
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aspecte: poluarea cu oxizi de sulf, cu oxizi de azot, cu particule aeropurtate şi prin reziduuri lichide şi 
solide, toate provenind din termocentralele care utilizează combustibili fosili. Fiecare dintre aspectele 
menţionate este tratat pornind de la modul de formare a agenţilor poluanţi, influenţele asupra mediului 
ambiant, posibilităţile de reducere a cantităţii de substanţe nocive ca şi principalele instalaţii destinate 
acestui scop. Reunirea într-un volum a tuturor acestor aspecte, informarea bogată şi la zi, includerea 
unor exemple de calcul, fac deosebit de utilă această lucrare pentru studenţii energeticieni, dar şi 
pentru inginerii a căror pregătire nu a cuprins şi problemele ecologice ale producerii energiei electrice 
şi termice. 

Al doilea volum „Tehnici de inteligenţă artificială în electroenergetică”, 212 pagini, are ca 
autori pe prof.dr.ing. Gheorghe Cârţină şi şef lucrări ing. Gheorghe Grigoraş, de asemenea membri ai 
catedrei de Energetică din Iaşi. Domeniul abordat este de mare interes pentru conducerea sistemelor, 
în particular electroenergetice şi într-o dezvoltare foarte dinamică. Deja în curricula universitară de 
inginerie energetică, au apărut cursuri de inteligenţă artificială, astfel că acest volum este de utilitate şi 
pentru studenţi nu numai pentru doctoranzi şi cercetători. Sunt prezentate principiile inteligenţei 
artificiale cunoscute prin analogia cu procesele inteligenţei biologice: reţele neuronale artificiale, 
logica fuzzy, algoritmi genetici.  În scopul unei modelări şi conduceri mai bune a proceselor din 
sistemul electroenergetic prin mijloace ce aparţin inteligenţei artificiale, în carte sunt prezentate 
tehnicile de grupare spaţială, probleme de corelaţie în modelarea fuzzy, optimizarea multicriterială în 
electroenergetică. 

 
Dl.ing. Paul Emil Raşcu, promoţia 1948 a facultăţii noastre, ne prezintă o teorie originală asupra 

magnetismului terestru în articolul „În căutarea originii câmpului geomagnetic”. Pornind de la faptul 
de necontestat al existenţei, formei şi intensităţii câmpului magnetic terestru, analizând teoriile actuale 
privind provenienţa acestui scut al Terrei, ajunge la concluzia că nu se poate accepta originea internă a 
câmpului geomagnetic datorită simplului fapt că variaţia intensităţii direct proporţional cu patratul 
distanţei nu este respectată în acest caz. Analiza câmpurilor magnetice ale celorlalte planete din 
sistemul solar corelată cu existenţa şi parametrii atmosferei acelor planete îl conduce la ideea că 
deplasarea sarcinilor electrice din atmosfera terestră generează câmpul geomagnetic. Încărcarea 
condensatorului gigantic având drept armături ionosfera şi globul terestru, conduce la apariţia 
descărcărilor electrice, a căror putere însumată la scara planetei atinge 300 MW, procese care au loc 
simultan generând un câmp magnetic a cărei influenţă se poate resimţi la distanţe de câteva sute de 
kilometri în spaţiul extraterestru, acolo unde sunt localizate centurile Van Allen. 

 
Secţiunea ŞTIINŢĂ– TEHNICĂ– ECONOMIE se încheie cu articolul „Istoria electrotehnicii 

... în istorie”, aparţinând d-lui prof.dr.ing. Emilian Furnică, ce se constituie într-o încercare de a privi 
altfel istoria Electrotehnicii. Titlul se justifică prin prezentarea corelată a momentelor importante din 
evoluţia electricităţii aplicate (electrotehnica) cu evenimentele politice din lume, din zona Europei şi 
din zona care astăzi este România. Această primă parte acoperă intervalul 1750 – 1800 şi este de mare 
interes cel puţin pentru a reaminti cititorilor că originile electrotehnicii sunt mai vechi decât credem, 
dar au trebuit multe zeci de ani pentru ca aplicaţiile industriale şi utilitare să se extindă la nivelul de 
azi. O asemenea observaţie este de mare folos pentru încurajarea cercetării fundamentale, care poate 
ajunge la descoperiri a căror valoare poate să nu fie total percepută de contemporani şi pot aştepta 
îndelung momentul când tehnologia ajunge să le poată valorifica. 
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"Buletinul SETIS” (the "SETIS Bulletin") is a biannual newsletter (January - June and July –

December) of the Alumni Society at the Electrical Engineering Faculty in Iaşi (SETIS). This 
publication is going to be distributed on a large international and national scale, first and foremost to 
the   members of the Society as part of their membership fee, but it will also be distributed to other 
persons or even to other institutions in Romania or abroad, either free of charge or at a certain price, 
depending on the interests of the Society. 

This publication will include, in about 50 pages, articles written mainly by SETIS members that 
will cover specific topics and will fall under the following permanent headings: 

 

• THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING: news regarding the faculty, the 
educational offer, the faculty's past, future perspectives, important actions involving the 
Faculty, etc. 

• THE GRADUATES AND THEIR ASSOCIATION: documents regarding the Society 
(Statute, Inner Rules, decisions made by the General Assembly or by the Managing Board), 
actions and projects in progress, SETIS members, official statements, messages from 
graduates, etc.       

• PERSONALITIES - PERFORMANCES: the rubric will include articles about graduates 
of our faculty who have become outstanding national or international personalities, some of 
them working in various fields of activity, others that are now retired. This heading will also 
include materials devoted to personalities that are no longer among us. 

• SCIENCE – TECHNOLOGY – ECONOMY: the heading will include articles on 
different scientific, technical, economic and other general subjects, meant to act as an 
incentive for further discussions and debates. 

* * * 
The rubric EDITORIAL of  the SETIS Bulletin no 4 (Year II) includes the article "The Alumni 

Association – Present and Perspectives", whose author is the engineer and economist Cornelia Ilinca. The article 
deals with the main short-term objectives of the association, such as: finding sponsorships to equip one of the 
faculty’s laboratories, increasing the efficiency of the undergraduates’ practice in various enterprises, meetings 
between undergraduate students and company managers that may be regarded as virtual employers, alumni 
professional and informal reunions. The article points out that increasing the number of the Alumni Association 
members should become an immediate preoccupation of its present members.  
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The section THE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING covers the most important 
scientific event that took place in our faculty in 2004, i.e. "The 3rd International Conference  on Electrical and 
Power Engineering – EPE 2004". The conference, that took place on October 7th and 8th 2004, meant an 
evolution in comparison with the preceding editions, as far as the number of participants (176) and the number of 
papers presented (233) were concerned. Overseas participation covered 11 countries and 29 authors. Beside 
participation in the 12 sections, the conference proceedings also included three round tables supported by 
"Energetica" journal , by the  foundation "Alexander von Humboldt" from Germany, as well as by 
NATO/CNCSIS. The Conference took place under the auspices of the Romanian section of IEEE (The Institute 
of Electrical and Electronic Engineers), the widest and best-known electrical engineering professional 
association all over the world. A group of companies in Iaşi (Electrica, Electra, Moldomobila, Conex grup, Iulius 
Mall) and in Botoşani (Electroalfa, Electrocontact) supported the organization of the conference both financially 
and materially. 

The next scientific event the Faculty of Electrical Engineering in Iaşi will participate in as an organizer is 
The 5th International Conference on Electromechanical and Power Systems – SIELMEN 2005, which is due to 
take place between 6th and 8th October at the Faculty of Power Engineering from the Technical University of 
the Republic of Moldova in Kishinev. The most important information about this event is presented in the pages 
of our bulletin.  

 
The following section, THE GRADUATES AND THEIR ASSOCIATION, enlists the association 

members in chronological order, according to the year in which they graduated from the Faculty of Electrical 
Engineering in Iaşi. The present number of members amounts to 70, which makes the aim of increasing this 
number fully justified.  

Since this is an end-of-year issue, the rubric also includes some materials with an obvious entertainment 
purpose. First, prof. dr. eng. Alexandru Poeată shares with the readers  memories from his student life. Even if 
the period during and immediately after World War II brought about many privations, it also brought about 
many funny incidents, that constitute the magic of this unique period in the life of any university graduate. Prof. 
Alexandru Poeată and his generation studied, but they also reconstructed the Polytechnic Institute in Iaşi, which 
had been destroyed to a large extent during the war. This is the last article by prof. Poeată published in our paper. 
Prof. Poeată left this world on December 7th, at the age of 81.  

A parody of the "Mioriţa" ballad, translated into the language of mathematics, which is so accessible to 
engineers, adds to the funny touch; it is followed by several anecdotes, some of them characterized by an 
intricate and puzzling logic. A selection of engineering – oriented aphorisms from  the inexhaustible bulk of 
Murphy’s laws could not be missing from this funny section of our bulletin. 

 
 The rubric PERSONALITIES – PERFORMANCES continues to exploit the rich vein of lectures 

delivered by Ştefan Procopiu, academician and dean of The Faculty of Electrical Engineering between 1925-
1941. We have selected some fragments from the speech presented by this great forerunner at the opening of the 
academic year at the University of Iaşi (which also included electrical engineering) in 1933. A promotor of 
science applied to life, Ştefan Procopiu was also a great  theorist. The first excerpt, dealing with the importance 
of engineering education, presents the place of engineering education in universities and the role of engineers in 
society. The excerpt proves that even at that time the logical connection between researchers devoted to pure 
science and engineers devoted to applied science was clearly understood. Without the engineers’endeavour, 
research findings in the field are nothing but simple additions to the body of knowledge. The engineering 
profession requires creativity, and during the 70 years that have passed, things have not changed in this respect.   

Another section of the speech deals with some chimeras of science that were in fashion in the 30’s; from 
among these, we have selected the part that deals with «perpetuum mobile». The speaker dismantles this illusion 
while using a strictly logical way of reasoning, based on the fundamental law of energy conservation and on the 
principles of thermodynamics. 

The speech ends with a presentation of the scientific preoccupations at the Faculty of Science from Iaşi 
University in that period. The speaker underlines the European as well as the national mission of the university 
and offers the recipe of success along the road of progress: hard work and the concept of self-sacrifice for the 
community.  

The last rubric of the present issue,  SCIENCE – TECHNOLOGY – ECONOMY, opens with the 
reviews of some speciality books published by SETIS Publishing House. Once this publishing house founded, 
the growth of its fame as a result of accreditation can only be reached after the books and publications it 
launches on the market fulfil the required criteria. The  moment this minimum of criteria will be met is not far 
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away and the two books that are reviewed represent a proof in this respect.  

The first study, "Technologies and Installations for Cutting down Toxic Emissions – Pollution Control in 
Thermo-Energetics" (428 pages), is written by prof. dr. eng. Marcel Istrate, a member of the Department of 
Power Engineering in our faculty. It deals with the issues signalled in the title and covers the following aspects: 
pollution caused by sulphur oxides, nitrogen oxides, by air-spread particles, by liquid and solid waste; all these 
pollutants come from fossil-fuelled power stations. Each of the aspects mentioned is dealt with along the 
following lines: the way in which the polluting agents are formed, their impact on the environment, ways to cut 
down the amount of toxic waste and the most important installations that help us reach the above-mentioned 
purpose. The presentation of all these aspects in one single volume, the rich , up-to-date bibliography, the 
inclusion of some calculus samples make this study extremely useful not only for  power engineering 
undergraduate students, but also for professionals working in the field of power engineering whose training has 
not included environmental issues connected to the way in which electrical or thermal energy is generated. 

The second study, "Artificial Intelligence Techniques in Electro-Energetics" (212 pages), is written by 
prof. dr. eng. Gheorghe Cârţină, and lect. eng. Gheorghe Grigoraş. Both authors are members of the Department 
of Power Engineering in our faculty. The field their book deals with has witnessed a dynamic development in the 
past few years and  is of great interest for systems, especially electro-energetic systems control and management. 
The curriculum for power engineering students already includes courses on artificial intelligence: therefore, this 
book is useful not only for PhD students and researchers, but also for undergraduate students. The book deals 
with the principles of artificial intelligence, known through their analogy to the processes of biological 
intelligence: artificial neural networks, fuzzy logic, genetic algorithms. With a view to better modelling and 
controlling the processes in the electro-energetic system through artificial intelligence means, the book presents  
techniques of spatial grouping, correlation issues in fuzzy modelling, multicriterial optimization in electro-
energetics.  

 
Eng. Paul Emil Raşcu, a 1948 graduate of our faculty, presents an original theory on terrestrial 

electromagnetism in his article entitled "Looking for the Origin of the Geomagnetic Field". Starting from the 
unquestionable existence, form and intensity of the terrestrial magnetic field and after analyzing the current 
theories regarding the origin of this shield of the Earth, the author reaches the conclusion that the inner origin of 
the geomagnetic field cannot be accepted due to the simple fact that  the variation of intensity as directly 
proportional to the square of the distance does not apply in this case. The analysis of the magnetic fields of the 
other planets in the solar system, correlated to the existence and the parameters of the atmosphere of those 
planets leads to the conclusion that it is the movement of electric charges in the terrestrial atmosphere that 
generates the geomagnetic field. The loading of the huge condenser whose armatures are the ionosphere and the 
terrestrial globe leads to electric discharges, whose total power at planetary scale may reach 300 MW. Various 
simultaneous processes generate a magnetic field whose inflence may be felt at distances of several hundreds of 
kilometers in the outer space, where the Van Allan belts are located.      

 
The section SCIENCE – TECHNOLOGY – ECONOMY ends with the article "The History of 

Electrical Engineering...in History", written by prof. dr. eng. Emilian Furnică. The article is an attempt to have a 
fresh look at the history of Electrical Engineering. The title is justified by the correlation made in the article 
between landmarks in the evolution of applied electricity (electrical engineering) and  political landmarks in the 
world, in Europe and in the geographical area where Romania lies. This first part covers the time span 1750 – 
1800 and is of great interest, if not for something else, at least for reminding our readers that the origins of 
electrical engineering are older than we might think, but it took many decades to expand its industrial and 
domestic applications to the level they have reached nowadays. Such a remark is extremely useful because it 
may urge the development of fundamental research; such research can make findings whose value may not be 
totally grasped by contemporaries, so that people may have to wait  a long  time for the moment when 
technology is able to make use of such findings. 
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RECOMANDĂRI  PENTRU  COLABORATORI 
Redacţia primeşte din partea cititorilor, cu prioritate  membri SETIS, articole care să se poată încadra în una din 
rubricile permanente ale "Buletinului SETIS": FACULTATEA DE ELECTROTEHNICĂ; ABSOLVENŢII ŞI 
ASOCIAŢIA LOR; PERSONALITĂŢI - PERFORMANŢE; ŞTIINŢĂ – TEHNICĂ – ECONOMIE . 
Autorii vor trimite lucrările pe cale electronică (dischetă, E-mail), în formă tehnoredactată pe calculator, ţinând 
cont şi de următoarele precizări: 
 
- editarea se va face cu MS WORD 97 sau 2000, cu precizarea locului figurilor,  acestea (preferabil jpg) se vor insera într-un document 

separat; 
- textul va fi scris cu TIMES NEW ROMAN (pentru diacritice folosindu-se simbolurile din font), cu mărimea 11 la 1 rând; titlul va fi cu 

mărimea 14 sau 16 centrat; 
- mărimea articolului poate ajunge la 10 pagini  în formatul A4 (margini în oglină,sus/jos 2 cm, stânga/dreapta 2,5 cm, header/footer 2,5 

cm); 
- notele din text (numerotate cu cifre arabe) vor fi prezentate la sfârşitul articolului; 
- după titlul articolului se vor insera fotografiile autorilor alături de câteva date personale; 
- la sfârşitul materialului se va include rezumatul  în limbile română  şi engleză;  
 
Pentru detalii suplimentare privind cerinţele de tehnoredactare vă rugăm să luaţi legătura cu Redacţia. 
Redacţia îşi rezervă dreptul de a nu publica materialele considerate necorespunzătoare, iar manuscrisele 
nepublicate ne se înapoiază. Întreaga responsabilitate pentru conţinutul lucrărilor revine autorilor. 
Dreptul de autor pentru materialele publicate constă în cinci exemplare ale numărului în care apare articolul, 
indiferent de numărul autorilor.  

*** 
În cadrul publicaţiilor de sub egida SETIS se pot  insera anunţuri de mare publicitate.  
Pentru apariţia publicităţii în "Buletinil SETIS" costurile estimative, aprobate de Consiliul 

Director, sunt următoarele (plata se va face în lei la cursul BNR al zilei achitării sumei): Coperta  II  color  
minim 50 EUR; Coperta  III color minim 40 EUR;Coperta IV color minim 60 EUR; Pagină alb/negru  (A4) 
minim 25 EUR;  Semipagină alb/negru (A5) minim 15 EURO. 

 
*** 

COTIZAŢIE   

[EURO]* GRILA DE TAXE  PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN   SETIS   

ŞI  COTIZAŢIA  ANUALĂ 

 
TAXĂ 

ÎNSCRIERE 
[ EURO]* înscriere  

în  
ian. - iulie 

înscriere 
în  

aug. - dec. 

Absolvenţii  ce se înscriu în SETIS în anul terminării studiilor minim 1 -- 

cu venit mai mare decât salariul mediu pe economie  minim 10 din 
ţară 
 cu venit  comparabil cu salariul mediu pe economie reducere de 50% 

minim 5 minim 2 

 

 

NOII 

MEMBRI 
Absolvenţi ai 
facultăţii şi 

alte categorii 
de absolvenţi  

cu activitate în altă ţară sau cetăţeni stăini minim 10 minim 10 minim 5 

din ţară minim 5  
Membrii  
SETIS cu activitate în altă ţară sau cetăţeni stăini minim 10 

* În România sumele se încasează în lei la cursul BNR al zilei de achitare. 
 
ACHITAREA ACESTOR TAXE SE POATE FACE: 
  
 direct la sediul central al SETIS din Iaşi , B-dul D.Mangeron nr. 53  (informaţii la  tel. fix  0232278680 interioare 1196 şi 1156   sau tel. 

mobil  0724243100 ,  0740075933) ; 
 prin mandat poştal pe adresa:  Furnică Emilian, Secretar CD -  SETIS,  CP-550 , OP-2, cod 700770, IASI-2, ROMANIA ; 
 prin depunere în numerar sau prin virament ( cu suportarea de către plătitor a comisioanelor bancare ) în contul  SV 11709662400  

(LEI) deschis la BRD-GSG  Sucursala  IAŞI (cod IBAN : RO 07 BRDE 240 SV 11709662400)  ; 
 absolvenţii din străinătate pot achita aceste taxe şi prin cec bancar (beneficiar SETIS) trimis prin poştă la sediul SETIS (la Facultatea de 

Electrotehnică, B-dul D.Mangeron nr.53; cod 700050, ROMANIA), prin  transfer WESTERN UNION  pe numele Furnică Emilian, 
Secretar CD - SETIS,  CP-550 , OP-2, cod 700770, IASI-2, ROMANIA, sau chiar prin persoană intermediară (prieten, rudă, etc.) aflată 
în România sau în trecere prin România, care poate utiliza una din metodele expuse mai sus.  
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