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EDITORIAL 

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE TERMOTEHNICĂ,  
Ediţia a 19-a,  

Constanţa, 31 mai – 1 iunie 2013 

A 19-a Conferinţă Naţională de Termotehnică 
cu participare internaţională (din Franţa, Marea 
Britanie, Olanda) a avut loc la Constanţa, în 
perioada 31 mai – 1 iunie 2013, integrată în 
manifestarea amplă prilejuită de aniversarea a 
138 de ani de existenţă a Academiei Navale 
„Mircea cel Bătrân” (ANMB). Instituţie prestigioasă 
de învăţământ tehnic şi cercetare ştiinţifică, 
Academia Navală – care a suferit în timp o serie 
de transformări de organizare – şi-a asumat 
misiunea de a asigura o pregătire superioară de 
specialitate şi inginerească ofiţerilor de marină, 
comparabilă cu cea realizată de instituţii similare 
din ţară şi străinătate. 

Conferinţa Naţională de Termotehnică a fost 
organizată de SRT, cu un aport special din partea 
filialei din Constanţa, beneficiind şi de un sprijin 
important din partea unor parteneri - asociaţii 
profesionale naţionale cu profil asemănător, cu 
care are relaţii de colaborare fructuoase; este 
cazul AIIR (în special filiala VALAHIA), AGFR şi 
SUNE. 

Imperative organizatorice au dat programului 
Conferinţei o structură mai originală; ea a debutat 
pe 31 mai dimineaţa cu o scurtă croazieră a 
participanţilor cu bricul Mircea, intrat în legendă. 
Cu acest prilej, Rectorul ANMB şi Preşedintele 
SRT au rostit scurte alocuţiuni de deschidere a 
manifestărilor consacrate aniversării Academiei şi 
Conferinţei SRT şi de salut al participanţilor din 
ţară şi din străinătate. 

Vineri 31 mai după-amiaza s-a desfăşurat 
sesiunea plenară a Conferinţei, în cadrul căreia 
reprezentanţi de seamă ai domeniului Termotehnicii 
din ţară şi din străinătate au prezentat intervenţii 
pe teme de mare actualitate şi interes ştiinţific şi 
economic. Tot în cadrul sesiunii plenare a avut loc 
un moment cu o mare încărcătură emoţională: au 
fost omagiate personalităţi care, cu pasiune, 
dăruire şi competenţă au contribuit prin întreaga 
activitate didactică şi de cercetare la dezvoltarea 
ştiinţifică şi tehnică în domeniile Termodinamică şi 
Transfer de căldură pe plan naţional şi internaţional. 

Au fost conferite Diplome de Onoare pentru 
întreaga activitate: 

1.  Academician Marius Sabin PECULEA  
2.  Prof. univ. emerit dr.ing. DHC Nicolae P. 

LEONĂCHESCU 
3.  Prof. univ. emerit dr.ing. DHC Stoian 

PETRESCU   
şi Diploma de Excenţă pentru contribuţia valoroasă 
la dezvoltarea domeniului: 

1.  Prof. univ. dr.ing. Marin BICA –  
UT Craiova 

2.  Prof. univ. dr.ing. Gheorghe BĂCANU – 
UT Braşov 

3.  Prof. univ. dr.ing. Florea CHIRIAC –  
UT de Construcţii Bucureşti 

4.  Prof. univ. dr.ing. Gheorghe 
DUMITRAŞCU – UT Iaşi 

5.  Prof. univ. dr.ing. Ion GANEA – Revista 
TERMOTEHNICA 

6.  Prof. univ. dr.ing. Ioana IONEL –  
UT Timişoara 

7.  Prof. univ. dr.ing. Ion IONIŢĂ –  
UT Dunărea de Jos Galaţi 

8.  Prof. univ. dr.ing. Constantin 
IOSIFESCU– UT Dunărea de Jos Galaţi 

9.  Prof. univ. dr.ing. Teodor MĂDĂRĂȘAN – 
UT Cluj 

10.  Prof. univ. dr.ing. Mircea MARINESCU – 
UPB 

11.  Prof. univ. dr.ing. Teodor PRISĂCARU – 
UPB 

Tot Diploma de Excelenţă a fost acordată în 
semn de recunoaştere a contribuţiei remarcabile în 
cerectare şi la cooperarea academică şi ştiinţifică 
franco-română Domnului Profesor universitar 
dr. ing. DHC Michel FEIDT – Universitatea Henri 
Poincare – Nancy şi Domnului Profesor 
universitar dr. ing. DHC Yves Fautrelle – Institutul 
Naţional Politehnic din Grenoble. 

După sesiunea plenară a urmat Adunarea 
Generală a SRT în care s-au prezentat raportul de 
activitate şi raportul financiar al SRT pe ultimii doi 
ani, o informare privind revista TERMOTEHNICA şi 
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planul de activitate pe următorii doi ani; discuţiile 
purtate în final au subliniat progresele făcute în 
activitatea SRT în special în plan organizatoric şi 
de cooperare cu asociaţii profesionale de profil 
similar din ţară şi străinătate şi au completat 
propunerile vizând dezvoltarea activităţii SRT pe 
toate planurile. Seara s-a încheiat cu un cocktail 
pentru participanţi oferit de gazde. 

A doua zi a Conferinţei a debutat cu o vizită a 
ANMB, care a pus în evidenţă existenţa atât a unui 
potenţial uman, cât şi a unei baze materiale 
capabile să asigure formarea tinerilor ofiţeri de 
marină la standarde înalte de performanţă. 
Mândria gazdelor de a-şi prezenta realizările, 
corelată cu interesul real al participanţilor (în 
număr redus), au prelungit cu mult durata acestei 
vizite, în detrimentul bugetului de timp alocat în 
program susţinerii lucrărilor pe secţii. În 
consecinţă, acestea s-au reunit, iar autorii prezenţi 
şi-au susţinut lucrările în acest cadru restrâns. 

Se cuvine să aducem mulţumirile noastre 
conducerii ANMB şi în special Domnului Profesor 
universitar dr. ing. Anastase PRUIU, preşedintele 

executiv al Comitetului de organizare a Conferinţei 
şi vicepreşedinte al SRT, pentru toate eforturile 
depuse în vederea asigurării unui cadru primitor 
de desfăşure a acesteia.  

Participanţii la Conferinţa de la Constanţa au 
remarcat – ca şi în cazul altor ediţii precedente ale 
acesteia – că eforturile organizatorilor locali şi 
din conducerea SRT, oricât ar fi de numeroase şi 
consistente sunt necesare, nu însă şi suficiente 
pentru asigurarea unui succes deplin al acestor 
manifestări. Este nevoie de o implicare mai mare 
şi mai profundă a preşedinţilor de filiale şi a 
tuturor membrilor societăţii noastre, pentru ca 
participarea la aceste conferinţe să reprezinte 
un câştig profesional şi uman real, pe baza 
schimbului de idei,  informaţii şi al experienţelor 
dobândite. 

Nutrim speranţa că prin transpunerea în viaţă a 
propunerilor făcute şi prin eforturi comune, 
următoarea Conferinţă Naţională a SRT, găzduită 
de Universitatea Tehnică Iaşi în 2015, va reflecta 
cu mai multă fidelitate adevăratul potenţial de 
care dispune Societatea noastră. 

 
 

Prof. univ. dr. ing. Ana-Maria BIANCHI 
Preşedinte SRT 


