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Editorial 

 

 Fără îndoială, un eveniment ştiinţific important 
din ţară în acest an l-a reprezentat şi Conferinţa 
Naţională de Termotehnică cu participare inter-
naţională, desfăşurată la Braşov, în perioada 
21-22 mai 2009. Conferinţa, aflată la a 17-a ediţie 
a reunit peste 75 de specialişti, cadre didactice din 
învăţământul superior şi cercetători, care au pre-
ocupări ştiinţifice în domeniu. Volumul conferinţei, 
editat cu acest prilej, cuprinde 116 de lucrări re-
cenzate, grupate pe patru secţiuni: Termodinamică 
tehnică, Transfer de căldură şi masă, Maşini şi 
instalaţii termice şi Energii regenerabile; dintre 
ele, numai cca 70% au fost prezentate (în plen, 
secţiuni sau sub formă de postere), restul autorilor 
nefiind de faţă. Conţinutul lucrărilor, cât şi 
discuţiile purtate cu ocazia susţinerii lor au fost de 
un foarte bun nivel ştiinţific, dovedind actualitatea 
tematicilor abordate, interesul şi preocupările 
conexe ale autorilor şi auditoriului. În cadrul 
Conferinţei au fost prezentate şi două comunicări 
în plen, una de către prof. Michel Feidt de la 
LEMTA- ENSEM, Nancy referitoare la Criterii de 
eficienţă a energiei şi cea de a doua privind Sisteme 
de alimentare centralizată cu energie termică în 
România, elaborată de un colectiv de cadre didactice 
coordonat de profesorii Ana-Maria Bianchi şi 
Mircea Marinescu de la Universitatea Tehnică de 
Construcţii şi, respectiv, Universitatea Politehnica 
din Bucureşti. 
 In prezentul număr al revistei TERMOTEHNICA, 
colegiul de redacţie a selectat pentru tipărire o 
primă serie de lucrări, parte din ele fiind elaborate 
de colective care cuprind şi autori  străini. 
 Cu ocazia Conferinţei Naţionale de la Braşov,a 
avut loc şi Adunarea generală a Societăţii Române 
a Termotehnicienilor (SRT), la care s-a prezentat 
Raportul asupra activităţii pentru perioada iunie 
2007 - mai 2009, precum şi Planul de activităţi 
pentru următorii doi ani. Planul de activităţi se 
referă la acţiuni pentru creşterea competenţei ştiin-
ţifice ale tinerilor din domeniul tehnic, implicarea 
SRT în acţiuni de pregătire, perfecţionare şi 
evaluare profesională a inginerilor şi personalului 
tehnic, sprijinirea şi implicarea pentru realizarea  

unor proiecte de dezvoltare la nivel naţional şi 
regional, creşterea prestigiului şi vizibilităţii externe 
a revistei TERMOTEHNICA, intensificarea legă-
turilor de colaborare cu Academia de Ştiinţe 
Tehnice din România (ASTR) şi Asociaţia Generală 
a Inginerilor (AGIR), precum şi cu alte organizaţii 
profesionale de profil din alte ţări. De asemenea, 
Adunarea generală a SRT a ales Preşedintele şi 
Biroul de conducere, format din preşedinte, 6 vice-
preşedinţi, secretar, trezorier şi din directorii de 
filiale (v. pag. 71). Tot odată a fost desemnată 
Comisia de cenzori, precum şi Comitetul de redacţie 
al revistei TERMOTEHNICA. 
 Organizarea Conferinţei Naţionale de Termoteh-
nică a fost foarte bună, colectivul din Universitatea 
Transilvania din Braşov preocupându-se exem-
plar de toate problemele: asigurarea sălilor şi a 
echipamentelor necesare pentru prezentarea 
lucrărilor, precum şi de cele privind cazarea 
participanţilor, masă şi organizarea unui foarte 
frumos tur de oraş. 
 

*  *  * 
 Un alt eveniment important la nivelul relaţiilor 
internaţionale, a fost acordarea de către Univer-
sitatea „Ovidius” din Constanţa a titlului Doctor 
Honoris Causa, profesorului dr. Enrico SCIUBBA 
de la Universitatea Roma 1, La Sapienza. 
 Profesorul Enrico SCIUBBA are legături acade-
mice strânse cu Universitatea „Ovidius” şi este o 
personalitate marcantă din domeniul Termodinamicii 
moderne. Contribuţiile ştiinţifice ale Domniei sale 
se referă la analize termoeconomice ale proceselor 
din maşinile şi echipamentele termice, studii 
privind bilanţul de exergie şi surse de irever-
sibilitate în maşini, consideraţii termodinamice 
referitoare la realizarea microturbinelor cu gaze, 
sisteme de producere a hidrogenului. 
 Referenţii pentru acordarea titlului profe-
sorului Enrico Sciubba, au fost prof. univ. 
Mircea MARINESCU, prof. univ. Alexandru 
DOBROVICESCU, de la Universitatea Politehnica 
din Bucureşti şi prof.univ.  Eden MAMUT – de la 
Universitatea „Ovidius”- Constanţa. 
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