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REZUMAT. În lucrare se prezintă un aspect important al unui proiect tehnic: interdependenţa dintre tehnică/calitate, costuri, 
termene de realizare. Se prezintă un exemplu 
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ABSTRACT. In this work are presentated an important aspect of a technical project: the interdependence of technical / quality, cost, 
deadline.  It gives an example. 
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Se ştie că noi, oamenii, călătorim în trecut prin 
intermediul amintirilor şi cifrelor, iar în viitor, prin 
intermediul viselor, al planurilor şi al proiectelor pe 
care în prezent ni le propunem şi pentru care sperăm, 
muncim şi ne sacrificăm pentru a le vedea realizate în 
viitor. Dar pentru noi prezentul este cel mai important 
deoarece este singurul la care avem acces şi care, dacă 
este valorificat aşa cum trebuie, reprezintă o împlinire a 
trecutului şi o bază solidă pentru viitor. De ce pentru 
viitor? Pentru că viitorul va fi aşa cum i se pun bazele 
în prezent. 

Ideea unui obiectiv/proiect apare ca urmare a dorinţei 
concrete de schimbare, transformare, exprimată de cel/ 
cei care comandă tema sau ca urmare a unor constrân-
geri, a unor necesităţi. 

Ideea unui obiectiv/proiect presupune adesea con-
ştientizarea faptului că lucrurile lăsate aşa cum sunt în 
prezent, se vor înrăutăţii. De multe ori, chiar stabilirea 
cauzelor unei anumite situaţii conturează modalităţile 
de rezolvare a dificultăţilor: 

– prezentarea realistă a situaţiei actuale; 
– cât de eficientă este situaţia actuală; 
– unde există avantaje şi unde apar deficienţe; 
– ce efecte au aceste deficienţe asupra realizării 

proiectului şi a motivării angajaţilor; 
– cum va evalua situaţia dacă nu se fac schimbări; 
– ce riscuri pot apărea; 
– ce dezavantaje decurg de aici pentru întreprindere 

şi pentru angajaţi. 
Din acest punct de vedere trebuie să avem în vedere 

un studiu de fezabilitate. În funcţie de rezultatele acestui 
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studiu se va accepta sau nu un proiect, sau se vor face 
modificările necesare pentru a putea fi acceptat. 

Coordonatorul proiectului va avea următoarele sarcini 
esenţiale: 

− atingerea obiectivului propus; 
− atenţionarea cât se poate de timpuriu asupra 

riscurilor ce pot apărea, riscuri care pot pune în pericol 
îndeplinirea obiectivului. 

Coordonatorul trebuie să ţină cont că obiectivul 
proiectului are trei componente foarte importante, care 
sunt în strânsă interdependenţă. 

În figura 1 se arată acest triunghi de susţinere. 
 
Tehnică / Calitate 

 
 
                                     Obiectivele 
                                     proiectului  
 
 

 
Costuri      Termene 
de realizare   de execuţie 

  
Fig.1 Triunghiul de aur al realizării unui proiect tehnic. 

 
Vom prezenta concret aceste aspecte, referindu-ne la 

un proiect de cercetare-dezvoltare câştigat în cadrul 
competiţiei de proiecte de cercetare pe din anul 2007, 
competiţie lansată în cadrul Planul National de Cerce-
tare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013, 
Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare. 

Titlul acestui proiect este Deservirea energetică a 
unei comunităţi locale utilizând curenţii de aer. Alte 
caracteristici sunt: 

– nr proiect 21-036/ 14.09.2007; 
– acronimul proiectului: MAVA; 
– arie tematică: II - Energie; 
– durata proiectului (în luni): 36; 
– data începerii: 18/09/2007; 
– data finalizării: 18/09/2010; 
– valoarea totală a proiectului: 2 250 000 lei; 
– valoarea finanţării de la bugetul de stat: 

2 000 000 lei; 
– directorul de proiect: Conf.dr.ing Miloş Teodor; 
– parteneri: Universitatea din Oradea, responsabil 

conf. dr. ing. Gyorodi Cornelia Aurora; S.C. Clagi Ro-
mânia SRL, responsabil ing. Munteanu Dorin; Asociaţia 
Medical Creştină „Izvorul Tămăduirii“, responsabil 
dr. Jupaneanţ Cornel. 

Obiectivul nostru, în calitate de coordonatori ai 
acestui proiect, a rezultat dintro necesitate existentă, 
aceea de a ajuta asociaţia medical-creştină non guver-
namentală Izvorul Tămăduirii, de a fii independentă din 
punct de vedere enegetic. 

Turbinele eoliene reprezintă în general o alternativă 
mai ieftină de producţie energetică decât sistemele 
fotovoltaice în regiunile unde viteza vântului este de 
peste 4 m/s. 

Comuna Marga din judeţul Caraş-Severin, unde se 
găseşte amplasat Complexul sanatorial al Asociaţiei 
Medical Creştine Izvorul Tămăduiri,este situată la o 
altitudine de circa 750 m. Curenţii de aer bat dimineaţa 
într-un sens, pe valea unde este amplasat complexul, iar 
după masa în celălalt sens. 

Prin cercetările care s-au realizat în cadrul echipelor 
formate de cadre didactice din universităţile participante 
la proiect, s-a ales soluţia optimă de turbină eoliană 
pentru zona respectivă de amplasament. 

SC CLAGI SRL a realizat turbina propriu-zisă, 
întreprinderea dispunând de posibilităţi în acest sens. 

S-a creat un soft special pentru înregistrarea datelor 
din teren, coordonarea şi supravegherea optimă a 
producerii de energie electrică. 

Specific proiectului este faptul că alegerea configu-
raţiei paletelor turbinei se face cu testarea şi simularea 
de curgere cu softul special existent în cadrul CNISFC 
al UPT. Deasemenea datorită bazei de date care s-a 
creat, se vor genera rapoarte asupra condiţiilor de mediu, 
mişcări de aer, existente în zonă, pe baza informaţiilor 
primite de la senzorii plasaţi în zonele de măsurare. 

Se doreşte ca metoda şi procedeul de realizare a 
energiei electrice, respectiv programul de soft, să 
constituie obiectul unor cereri de brevet de invenţie. 

Soluţiile găsite vor selecta posibilităţi de opţiuni 
diferite de funcţionare a turbinelor, functie de costuri. 

Prin implementarea unui astfel de sistem de obţinere 
a energiei electrice, acestea vor putea fi ulterior 
amplasate şi în alte zone de mediu. 

Prin diseminări se va face publică realizarea acestei 
cercetări aplicative. Se va îmbina în mod eficient, 
cererea, cu realizarea unui obiectiv, absolut necesar 
întro lume în schimbare din punct de vedere energetic. 

În faza iniţială de studiu, care s-a derulat începând 
cu anului 2007, coordonatorul a ales ca turbina eoliană 
să fie de tip orizontal, aceasta pretându-se cel mai bine 
condiţiilor meteorologice existente în locaţia de destina-
ţie (vânt peste 2 m/s), în funcţie de randamentul optim al 
turbinelor de vânt şi funcţie de posibilităţile de realizare 
de către întreprinderea producătoare, S.C. CLAGI SRL. 
Această primă fază a proiectului a fost importantă şi 
necesară deoarece: 

− o formulare clară a obiectivului stimulează o acţi-
une spre succes; 

− diferitele poziţii de aşteptare să devină recognosci-
bile din timp şi corigibile pe parcursul desfăşurării 
proiectului; 
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− a fost necesar un reper faţă de care să se măsoare 
cantitativ şi calitativ succesul proiectului; 

− doar o definire exactă a obiectivului dă posibilitatea 
planificării şi fundamentării desfăşurării proiectului, 

− stabilirea resursele necesare; 
− efectele schimbărilor în decursul proiectului să fie 

apreciate cel mai bine în raport cu obiectivul propus. 
Proiectul nostru nu se desfăşoară întrun spaţiu izolat. 

Obiectivul lui este supus influenţelor indivizilor, in-
stituţiilor, reglementărior. Interacţiunea cu factorii de 
influenţă din mediul exterior, a determinat în mod 
hotărâtor desfăşurarea proiectului. Datorită schimbărilor 
ce au apărut pe tot parcursul proiectului, atât în 
legislaţie, cât mai ales legat de problemele financiare, a 
fost necesar un înalt nivel de flexibilitate dar şi meca-
nisme precise de control şi un flux permanent de 
informaţii. 

Controversele cu privire la turbinele eoliene sunt 
legate de impactul peisagistic şi de impactul asupra 
păsărilor. 

La nivel internaţional se cunosc câmpurile de turbine 
eoliene din Canada, Olanda, Germania, Austria respec-
tiv zonele din Islanda şi Danemarca sau în zonele de 
exemplu, din Italia, Cehia sau Slovacia. Conform ulti-
melor studii în domeniu, tendinţa contribuţiei energiei 
eoliene la acoperirea nevoii mondiale de energie este în 
continuă creştere, estimându-se că în 2010 să ajungă la 
circa 500 TW/h/an, iar în 2020 să atingă 1000 TW/h/an. 
De altfel se estimează că cererea de energie electrica 
produsă pe baze eoliene să depaşească pe cele produse 
pe baze clasice obţinute din combustibili fosili (cărbune, 
petrol, gaz), respectiv hidro sau nuclear. Doar energia 
electrică oţinută pe baza de biogaz, solar şi geotermal o 
vor depăşi. 

La nivelul comunei Marga, însă, lucrurile nu sunt 
deloc bine puse la punct. Afirmam aceasta doarece nu 
ştim de existenţa unui studiu clar al curenţilor de aer din 
zona Comunei Marga din judeţul Caraş-Severin. Institutul 
Naţional de Meteorologie şi Hidrologie (INMH) a pus 
în funcţiune un nou sistem de avertizare şi prognoză 
meteo la nivel naţional, sistem care include atât radare 
performante, cât şi staţii de prognoză locală răspandite 
în toată ţara. Sistemul Meteorologic Integrat Naţional 
(SIMIN) a fost conceput, realizat şi instalat de compania 
americană Lockheed Martin şi finanţat de Guvernul 
României. 

Condiţiile meteorologice ţinând de fronturile atmosfe-
rice se cunosc astfel la nivel naţional datorită realizării 
acestei supravegheri meteorologice, care la nivelul 
Europei este cel mai performant. Doar că datorită lipsei 
de aparatură locală de avertizare, acestea nu au feed-
back eficient în teren. 

Studiile ce se realizează în cadrul proiectului vor 
contribui la cunoaşterea şi centralizarea parametrilor 
specifici zonei comunei Marga, respectiv la realizarea 
unei baze de date ample legată de variaţiile climatice 
din zonă. Prin achiziţionarea unei aparaturi de măsurare 
de ultimă oră, vor putea fi determinate foarte pecis 
datele necesare constituirii acestei baze de date. 

Noutatea şi complexitatea soluţiilor propuse pentru 
realizarea temei proiectului vor fi în funcţie de deter-
minările specifice efectuate. 

Domeniul este deschis pe plan mondial, pentru că 
problemele care apar sunt deosebit de complexe şi 
necesită abordarea şi prezenţa unor specialişti de înaltă 
calificare din domenii conexe multiple: mecanică, 
electronică, automatică şi calculatoare, chimie, fizică, 
chiar matematică. 

Obiectivele proiectului pentru coordonator şi parte-
neri au fost următoarele: 
● Coordonator CO: Universitatea „Politehnica“ din 

Timişoara – studiu introductiv privind valorificarea ener-
giei eoliene, a nivelului actual de cunoaştere în domeniu, 
tipuri de agregate utilizate, metode de estimare a 
potenţialului aeroenergetic al unui amplasament. 
● Partener P1: Universitatea din Oradea – pro-

iectarea site-ului web de prezentare şi colaborare a 
proiectului. Discuţii cu partenerii în vederea realizării 
unui studiu asupra parametrilor şi datelor necesare 
monitorizării unui amplasament pentru agregate de 
vânt, pas precursor pentru proiectarea şi implementarea 
unei aplicaţii şi baze de date specializate pentru proiect. 
● Partener P2: SC Clagi România SRL – posibilităţi 

tehnice şi dotări necesare pentru execuţia completă a 
unui agregat eolian , cu ax orizontal, de 3,5 kW. 
● Partener P3: Asociaţia Medical-Creştină „Izvorul 

Tămăduirii“ – identificarea unor posibile amplasa-
mente, dotări, achiziţii de materiale, căi de acces etc. 
pentru un agregat de vânt în vecinătatea Complexului 
Medical-Creştin „Izvorul Tămăduirii“ din localitatea 
Marga, jud. Caraş-Severin. 
● Obiectiv comun: elaborarea strategiei proiectului 

cu date concrete şi termene conform Planului de re-
alizare a proiectului din Contractul de finanţare. 

Proiectul este defalcat în câteva pachete de lucru la a 
căror realizare participă toţi partenerii. 

În tabelul 1 sunt prezentate aceste pachete. 
Experienţa anterioară a partenerilor acestui proiect 

în activităţile specifice fiecărui domeniu de activitate 
abordat, precum şi rezultatele obţinute atât de către 
coordonatorul Universitatea Politehnica din Timişoara, 
de Universitatea din Oradea şi S.C. CLAGI ROMÂNIA 
SRL, au fost o garanţie a succesului în realizarea în 
comun a cercetării şi realizării tematicii acestui proiect. 
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Utilajele de ultimă oră, tehnica folosită şi calitatea 
produselor întreprinderii CLAGI ROMÂNIA au fost 
o garanţie a îndeplinirii vârfului triunghiului de aur al 
proiectului despre care facem referire. În întreprindere 
sunt implementate toate standardele de calitate necesare 
unei realizări tehnice deosebite: IRIS, SR EN ISO 9001: 
2001, SR EN ISO 14001: 2004, OHSAS 18001: 2004. 
 

Tabelul 1 

1.Evaluarea stadiului cercetarii în domeniul abordat  
1.1 Elaborarea strategiei de proiect împreuna cu partenerii  
1.2 Studii în domeniul abordat şi achiziţionarea de echipamente 
1.3 Formulare şi verificare teorii în domeniul abordat  

2.Studiul cerinţelor în vederea realizării aplicaţiei  
2.1 Culegere de date de specialitate în vederea realizării 

lucrărilor  
2.2 Discuţii cu specialişti privind tipul de aplicaţie, servicii 

oferite, timp de răspuns  
2.3 Stabilirea caietului de sarcini pentru licitaţii  
2.4 Stabilirea configuraţiei bazei de date  
2.5 Realizarea lucrării  

3. Desfaşurarea şi urmărirea realizării lucrărilor  
3.1 Crearea bazei de date  

4. Probe şi stabilire a programului de exploatare  
4.1 Verificarea instalaţiilor, probe, instruirea personalului de 

exploatare şi stabilirea programuluisi măsurilor de 
exploatare  

5. Diseminarea şi promovarea rezultatelor  
5.1 Publicarea de lucrari stiintifice, depunerea cererilor de 

patentare 
5.2 Participarea la manifestaţii stiintifice interne şi 

internaţionale, la worshopuri  
5.3 Mobilităţi de scurtă durată  
5.4 Participarea la expoziţii pe temă  
5.5 Realizarea unei pagini web  

 

Din perspectiva obişnuită a planului care trebuie 
urmat, managementul proiectului s-a concentrat asupra 
modului în care au putut fi îndeplinite efectiv obiecti-
vele proiectului în intervalul de timp preconizat şi 
utilizând mijloacele stabilite. În triunghiul de aur al 
planificării proiectului o importanţă deosebită a avut-o 
calitatea. Calitatea pretinsă pentru productivitatea muncii 
şi odată cu aceasta, calitatea produsului final s-a aflat de 
la început la acelaşi nivel cu celelalte exigenţe. 

Punctul central al  proiectului nostru, şi în general al 
oricărui proiect tehnic, este fluxul permanent şi calificat 
al informaţiilor. Supravegherea proiectului necesită 
procese informaţionale şi de comunicare bine definite. 
De fapt, controlul proiectului trebuie să fie „trăit“ de 
toţi participanţii. Cu toţii ne-am pus mereu întrebările: 

– suntem calitativ competitivi cu ceea ce există la 
ora actuală pe piaţă; 

– ne încadrăm în costurile prevăzute; 
– respectăm termenele scadente? 

şi am căutat să respectăm ceea ce ne-am propus. Dar un 
proiect decurge foarte rar aşa cum a fost planificat. Aşa 
s-a întâmplat şi în cazul proiectului nostru. Soluţiile au 
fost să recunoaştem din timp devierile de la starea 
iniţial planificată şi reacţionarea în funcţie de acest fapt 
cât mai rapid posibil. 

Deci un factor hotărâtor, pentru că a garantat calita-
tea în cadrul proiectului, a fost managementul schim-
bărilor, şi a riscurilor. În general, despre oricare proiect 
în parte se poate spune că decurge la fel de bine, cum 
decurg rezultatele sale, care trebuiesc comparate mereu 
cu realitatea. Este supravegheată calitatea rezultatelor 
obţinute, pentru a putea aprecia din timp, pe baza discre-
panţelor dintre situaţia planificată şi cea reală, desfăşurarea 
ulterioară a proiectului şi pentru a evalua riscurile. 

O consecinţă naturală şi mult mai ambiţioasa a obiec-
tivului proiectului este ca participanţii la acest proiect de 
cercetare ştiinţifică să acţioneze ca stimul la nivel 
naţional. Diseminarea rezultatelor proiectului, realizarea 
unor workshop-uri pe tematica proiectului, realizarea 
unui web-site de prezentare şi cooperarea stransă cu alţi 
parteneri, respectiv instituţii, este esenţiala pentru a 
atinge acest obiectiv. O măsură a succesului unui astfel 
de proiect este şi numărul de lucrări ştiinţifice realizate în 
comun de cercetătorii din cadrul proiectului. Prezentarea 
acestora la conferinţe interne şi internaţionale crează 
oportunitatea unor posibile parteneriate ulterioare, chiar 
crearea unor reţele de centre de cercetare. 

Un alt obiectiv care vizează necesităţi socio-econo-
mice este acela de a oferi tinerilor cercetători oportunităţi 
în cariera competitiva, care să-i stimuleze să rămână în 
domeniu şi să lucreze în ţară , în loc să emigreze. 

Fiecare pachet al planului de realizare s-a corelat cu 
obiectivele mai sus menţionate descrise, prin implicarea 
obiectivelor specifice următoare: 

– întărirea relaţiilor ştiinţifice cu echipele de lucru şi 
de cercetare similare; 

– răspândirea cunoştiinţelor ştiinţifice; 
– crearea cadrului pentru posibile colaborări la proiecte  

europene şi internţionale, gen FP 7; 
– creşterea conştientizării posibilităţilor de finanţare 

ulterioară, cu posibilităţi de creare a unor noi locuri de 
muncă; 

– generarea unor noi metode de învăţare pentru stu-
denţii care vor participa în cadrul echipelor de cercetare. 

Consideram ca acest proiect îşi dovedeşte via-
bilitatea atât din punt de vedere al realizării bazei 
materiale, a bazei de date cât şi din punct de vedere a 
rezultatelor dorite a se obţine. 

Referitor la costurile pe care le-am prevăzut iniţial în 
planul de realizare a proiectului, putem spune că acestea 
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au avut o importanţă deosebită deoarece a trebuit să ne 
încadrăm din mers în noi limite impuse datorită legisla-
ţiei financiare întro continuă schimbare. 

Fără nici o îndoiala că proiectul este realizabil în 
condiţiile tehnice de ultimă oră din domeniu. Şansa de 
succes a proiectului este cât se poate de ridicată, singu-
rul risc ce ar putea să apară fiind generat de probleme 
de întârziere, legat de achiziţiile prin licitaţie care sunt 
necesare în cadrul proiectului.Caz în care termenul 
ultimei etape ar trebui modificat. 

Rezultatele statistice ce se vor obţine în timp, datorită 
bazei de date, vor duce la concluzii care vor influenţa 
politicile ulterioare la nivel regional. 

Informatiile pe care le-am obţinut în procesul de 
realizare a proiectului au un caracter public, pagina de 
site: www.proiectmava.org fiind la dispoziţia oricui. 
Existenţa variantei în limba engleză permite accesul la 
aceste informaţii pentru entităţi străine, respectiv posi-
bili parteneri din alte ţări. 

În cursul anului următor se va desfăşura ultima etapă 
a proiectului nostru, aceea de lansare pe piaţă a unui 
nou produs de concepţie şi realizare românească. 
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