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PREFAŢĂ
Volumul II continuă periplul prin istoria electronicii româneşti din a
doua jumătate a secolului XX, cu ani plini de bucurii dar şi de dureri,
abordând domeniul electronicii profesionale, cu unităţile sale reprezentative:
Institutul de Cercetări Electronice – ICE, Întreprinderea de Aparate de
Măsură şi Industriale – IEMI, Întreprinderea de Electronică Industrială – IEI,
şi unităţi cu cercetare şi producţie civilă şi specială - inclusiv Aerofina.
O precizare pentru cititori: din motive de amploare, lucrarea va avea
mai mult de două volume, precum anunţasem iniţial, astfel încât şi
numerotarea capitolelor nu mai corespunde celei din Cuprinsul prezentat în
volumul I.
Ca şi volumul I, volumul II a căutat să includă printre autori pe cei mai
reprezentativi specialişti care au activat în diverse sectoare – atât cât ne mai
permite viaţa – fiindcă, din păcate, unora le-am simţit sprijinul şi aprobarea
doar din depărtări astrale.
Capitolul I – Electronica profesională în România fixează jaloanele
unei dezvoltări foarte ambiţioase, atinse în măsură mai mare sau mai mică,
dar dorite şi pregătite de un număr mare de specialişti din toate ramurile
economiei, fiindcă aceasta se dezvolta aproape paralel şi oarecum în
corelaţie cu ritmul industriei electronice
Cap II – Institutul de Cercetări Electronice – schiţat ca structură, pe
patru pagini, de fostul director ing. Nicolae Sotirescu a fost dezvoltat şi
finalizat de foştii săi colaboratori, inginerii Gheorghe Bălaşa, Theodor
Dragomir, Radu Enescu, toţi directori pe care i-a avut pe parcurs institutul
până la dispariţia lui, precum şi de unii cercetători păstrători ai unor
documentaţii ştiinţifice practic unice, ca dr.ing. Ion Constantinescu. Capitolul
este un document dens, cu aplecare spre sobrietate şi precizie, iar ultimul
subcapitol referitor la ICE după 1990, care beneficiază de o documentare
excepţională, dă întreaga măsură a ceea ce s-a realizat şi apoi pierdut
definitiv pentru electronica profesională şi implicit pentru ţară. Avem un
imens regret că iniţiatorul acestui capitol nu a mai apucat să-l vadă finalizat.
Menţionez totodată sprijinul altor colegi ingineri din ICE, dr.ing.
Alexandru Ivaşcu, ing. Radu Chiculescu, care deşi nu au scris texte, au
contribuit cu semnalări şi materiale privitoare la acest institut. Tuturor le
rămân recunoscătoare pentru ataşamentul pe care l-am simţit, legat de
dorinţa ca ICE-ul să rămână – măcar in istorie – prezentat corect, cât mai
aproape de realitate. Toţi, fără excepţie, au subliniat calitatea profesională şi
umană a colectivelor de cercetători şi muncitori dedicaţi fără preget ideii de a
traversa în timp cât mai scurt etapa de început şi de a se alinia nivelului
atins de firme şi institute de renume din străinătate. Recunosc că am
întâmpinat şi refuzuri, dar poate apariţia acestui volum să scoată din inerţie
şi pe alţi foşti truditori în domeniu, care prin completările lor să aducă un plus
de informaţii în cadrul unei eventuale noi ediţii.
Capitolul III – Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale – IEMI, care la început părea să pună probleme deosebit de
dificile, din lipsă de autori, a devenit “vedeta” volumului II prin implicarea
neaşteptată şi foarte eficientă a dlui ing. Ştefan Dincă – cel mai longeviv
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director al său din secolul XX, precum şi a prof.dr.ing. Nicolae Drăgulănescu
a cărei inimă a rămas în fabrică şi după terminarea stagiaturii şi trecerii lui în
învăţământul superior, şi care ne-a pus la dispoziţie o documentaţie tehnică
importantă. Cu sprijinul dânşilor am adunat filă cu filă mare parte din
prospectele produselor întreprinderii, şi am putut demonstra concret
activitatea şi performanţele tehnice ale IEMI, lucru pentru care le mulţumesc.
Regret că, din lipsa accesului la arhiva întreprinderii, partea economică este
mai slab reprezentată. Tot neaşteptată şi absolut inedită este prezenţa
printre autorii acestui capitol a ing. Ion Dima, domiciliat în SUA, care a
parcurs în întreprinderea IEMI primii ani după o detenţie politică, căruia de
asemenea îi mulţumesc pentru sinceritatea unor destăinuiri, unele cu
caracter efectiv anecdotic cu referire la o epocă în care profesionalismul şi
amatorismul se împleteau la fel de inexplicabil ca şi astăzi. Menţionez în
mod special faptul că deşi am primit asigurări de colaborare din partea dlui
col. ing. Dan Şotropa, directorul IEMI după 1990, în final aceasta nu s-a
materializat.
Capitolul IV - Întreprinderea de Electronică Industrială – IEI este
foarte puţin reprezentată. Motive există şi sunt întemeiate: întreprinderea a
luat fiinţă în 1981, mai exact a rămas pe vatra fostei uzine Electronica
Baicului, după mutarea în sediul din Pipera a liniilor de fabricaţie televizoare
şi la Tehnoton Iaşi a producţiei unor radioreceptoare. A mai păstrat o parte
din producţia de componente pentru aceste bunuri de larg consum
electronice, despre care am scris în volumul I şi s-a axat în mare parte pe
producţia de radiocomunicaţii militare, care formează obiectul capitolului V.
Mulţumesc dlor ing Virgil Teodorescu şi col ing. Tarcea pentru colaborarea
în această situaţie delicată.
Capitolul V – Electronica militară, pentru care cercetarea şi
producţia s-a făcut în mai multe unităţi civile şi militare beneficiază de
semnătura dlui col ing. Agenor Scărlătescu, care a lucrat o viaţă întreagă în
domeniu, pornind de jos şi până la funcţia de director general al uzinelor
Electronica şi director în CIETC. Textele d-sale ne demonstrează că, în
orice regim, România a mers înainte prin idealurile marilor oameni ai istoriei
– responsabili şi generoşi - fie ei militari sau civili, cercetători, muncitori sau
oameni din exploatare Dând dovadă de o exemplară disciplină militară,
alături de d-sa au făcut efortul de a găsi şi prezenta documentaţii tehnice ale
produselor şi dnii col.ing. Ilie Marin şi col ing. Costache Şerban, precum şi
dnii dr.ing Gheorghe Mărâi şi dr.ing. Sorin Stoica, care merită mulţumirile
noastre. Câteva însemnări inedite datorăm dlui col. ing. Emil Vlădoiu.
Tot la capitolul de electronică militară se încadrează şi prezentarea
întreprinderii Aerofina semnată de ing. Ion Miu, ce a fost realizată pe baza
relatărilor actualilor conducători ai unităţii.
După aderarea la NATO din dotarea armatei române au fost retrase
toate produsele menţionate în această carte. Le prezentăm pentru istorie şi
pentru a sublinia valoarea remarcabilă a capacităţii de concepţie şi execuţie
autohtone din acei ani, pe care conducătorii post decembrişti le-au ignorat
total
Capitolul VI – Mărturii şi amintiri din electronica românească e
legat de fapte şi nume descrise în prima parte a lucrării şi vine prin scrierile
autorilor - în special ale prof.dr.ing D.F. Lăzăroiu, adevărate mărturii - să
completeze imaginea formării şi funcţionării unei industrii în condiţiile
regimului comunist de la noi, fapt pentru care îi mulţumesc respectuos.
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Capitolul VII Prospecte de aparate electronice profesionale
fabricate în România până în 1990. Am considerat obligatoriu să public
aceste prospecte fiindcă altfel sunt sortite dispariţiei, ca dovadă faptul că
am întâmpinat dificultăţi deosebite în obţinerea materialelor. Cele prezentate
în acest volum au fost adunate cu mare greutate şi după aprecierea noastră
reprezintă cca jumătate din ce s-a fabricat în realitate. Un ajutor special am
primit din partea dlor prof. dr.ing.Nicolae Drăgulănescu, ing. Ştefan Dincă şi
col ing Agenor Scărlătescu cărora le adresez mulţumirile mele. Am
întâmpinat şi refuzuri incredibile (dacă n-ar fi fost transmise prin e-mail) din
partea unor persoane care consideră că prospectele pe care le deţin şi le-au
predat Muzeului UPB sunt proprietate personală, drept pentru care le-au şi
retras din donaţie, pentru a nu le putea utiliza noi. După finalizarea lucrării
toate documentele pe care le-am adunat vor fi clasate, legate şi donate
unele Muzeului UPB, altele Bibliotecii Academiei – pentru sala acad Mihai
Drăgănescu.
Mă simt obligată să fac două precizări:
Prima - D-l prof.dr.ing. D.F. Lăzăroiu , care a participat alături de mine la
coordonarea primului volum, nu a mai prelungit acest rol la volumul II,
deoarece a considerat că, părăsind sectorul în anul 1972 când s-a retras la
Politehnică, nu a mai contribuit în continuare la dezvoltarea ramurii
electronice, a cărei importanţă a crescut între 1972 şi 1989. De aceea, am
socotit că era util şi necesar să mă adresez pentru colaborare unor
specialişti ai sectorului, care s-au remarcat profesional în mod deosebit în
perioada 1972-1989, persoane menţionate în lucrare. Precizez totuşi că mam bucurat în continuare de colaborarea, sfatul şi îndrumarea d-sale de câte
ori l-am apelat, de asemenea că este prezent şi în acest volum, motiv pentru
care îi sunt profund recunoscătoare.
A doua. Volumul II trebuia să cuprindă două domenii - Electronica
profesională şi Tehnica de calcul. Întrucât cele două secţiuni au ajuns să
depăşească 900 pag., în ultimul moment am hotărât să le publicăm în două
volume succesive, cu coordonatorii care s-au ocupat îndeaproape de ele,
respectiv dr.ing. Nona Millea pentru volumul II – Electronica profesională şi
ing. Ion Miu pentru volumul III - Tehnica de calcul
Înainte de încheiere doresc să împărtăşesc cititorului câteva gânduri:
Lansarea primului volum mi-a adus în faţă câteva aspecte a căror
elucidare este necesar, cred, s-o fac aici. Astfel, un ziarist – l-aş califica ca
"homo unius libris” - a afirmat că lucrarea a fost scrisă de “nostalgici” şi ca
atare nu prea foloseşte urmaşilor. Cum acest termen este atribuit astăzi în
sens peiorativ foştilor comunişti, mă simt obligată să dau câteva lămuriri.
Dincolo de caracterul apreciat ca “nostalgic”, lucrarea de faţă este un
exerciţiu de înţelegere a activităţii corpului tehnic vis a vis de regimul politic
al acelei epoci.
Lucrarea este scrisă de aceeaşi oameni care au conceput şi ridicat
industria electronică românească, de aceea se şi intitulează „O istorie trăită”,
iar dacă se pare cumva că transpare vreo urmă de nostalgie din expunerea
autorilor, aceasta se referă la uzinele şi institutele pe care ei le-au proiectat
şi ridicat, în condiţii de maxime sacrificii materiale şi nu numai, dar care
astăzi nu mai există, nicidecum la regimul politic din acei ani... După un
regim de dictatură nu prea avem de ce să fim nostalgici, în plus salariile erau
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mici şi plafonate, lucram muncă nenormată 6 zile pe săptămână şi a 7-a o
făceam deseori voluntar (obligaţi). E drept că mulţi salariaţi ajunseseră
membri de partid, era speranţa partidului de a se face popular, dar nu orice
purtător al unui carnet roşu era şi comunist. Menţionez că, în decembrie
1989, existau 3.831.000 membri de partid, conform declaraţiei acad Dinu
Giurescu, dar o foarte mică proporţie dintre aşa numiţii membri ai PCR
credeau în comunismul de tip sovietic şi în filiera sa românească, fapt
demonstrat prin aceea că după 22 decembrie 1989 partidul s-a destrămat
complet, nimeni ne mai pretinzând vreo legătură cu acesta. Este un caz unic
în istorie când milioane de oameni s-au dezis în 24 de ore de regimul care îi
captase, pe unii din ei prin presiune şi violenţă..
Inginerii – în special profesioniştii, şi electroniştii făceau parte din
această categorie fiind triaţi încă de la alegerea meseriei – în marea lor
majoritate şi-au văzut de treabă nu de aventuri politice, cei buni şi-au
vândut regimului ştiinţa nu conştiinţa, ei erau apreciaţi în primul rând după
realizările lor tehnice, nu după convingeri exprimate în vorbe sau imagini
precum oamenii de cultură. De aceea, spre deosebire de aceştia din urmă,
care – strict dependenţi de politică – într-o noapte s-au despărţit de opera lor
din trecut – literară sau filosofică – noi inginerii considerăm că trecutul ne
aparţine cu bunele şi relele lui şi nimeni nu are dreptul să arunce la lada de
gunoi a istoriei odată cu politica absurdă şi realizările pozitive, tehnice şi
economice, ale oamenilor acelor ani, pe care le-au înfăptuit cu gândul că
politicienii sunt trecători, dar ţara e veşnică. Astfel, afirm că:
1 - Lucrarea este un document din care generaţiile următoare pot
învăţa câteva lucruri:
a) Dacă vrem ca tuturor să ne fie bine, trebuie să ne bazăm în primul rând
pe noi, niciun ajutor extern nu este doar din „bunăvoinţă”. Generaţia mea a
demonstrat că este posibil ca în ţara noastră să se dezvolte tehnici noi de
cercetare şi producţie, folositoare întregii societăţi, prin concepţie proprie.
Industria de electronică profesională românească, cu ramurile tratate în
acest volum – aparatura de măsură şi control, aparatura de electronică
industrială, aparatura medicală şi radiocomunicaţii civile şi militare – s-a
dezvoltat în cea mai mare parte prin efort propriu de concepţie pentru
produse şi tehnologii, s-ar putea spune în termenii de azi “prin noi înşine”.
Licenţe s-au luat doar pentru unele tehnologii, în special pentru componente.
Chiar dacă aparatura fabricată în ţară nu s-a situat iniţial la cei mai înalţi
parametri calitativi, prin concepţie şi fabricaţie – lucru menţionat în carte ne-a asigurat libertatea de mişcare şi orientarea promptă către domeniile
cele mai urgent cerute de economia naţională şi de piaţa externă pe care o
testam permanent. În plus am învăţat lecţia că nici o licenţă importată nu
oferă produse de ultimă generaţie.
b ) România a avut o industrie electronică implicată în dezvoltarea majorităţii
ramurilor economiei naţionale, nu aşa cum se vehiculează astăzi că ţara era
lipsită de o industrie competitivă tehnic şi economic. Multitudinea de
prospecte, rapoarte, comparaţii şi citări din documente oficiale – anuarele
statistice interne şi internaţionale – au scopul să demonstreze, că industria
electronică nu corespundea calificativului de „maldăr de fiare vechi”, dat de
fostul prim ministru al anului 1990, care a fost semnalul începerii procesului
de distrugere a întregii economii naţionale. Precizez totodată că
introducerea acestora în carte nu a urmărit creşterea numărului de pagini –
aşa cum s-au grăbit să afirme necunoscătorii – fiindcă, la fel ca şi volumul I,
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realizarea acestui volum este plătită integral de noi, deci sub acest aspect ar
fi trebuit să milităm pentru reducerea, nu mărirea numărului de pagini. Le-am
publicat pentru a arăta nivelul şi diversitatea poduselor fabricate de industria
electronică românească din acei ani. Am făcut-o şi fiindcă am constatat că
există o tendinţă puternică de negare a realizărilor anterioare anului 1990 –
de demolare şi ştergerea de pe harta ţării a marilor uzine şi institute – şi în
primul rând de distrugere a arhivelor lor – După opinia noastră acţiunea are
scopul de a minimiza anumite realizări tehnico-economice ale epocii, de a
elimina elementele de comparaţie pentru incapacitatea de a construi ceva
similar – sau măcar de a conserva ce-au moştenit - în primii douăzeci de ani
ai actualului secol, şi totodată de a micşora responsabilitatea anumitor
personalităţi politice pentru distrugerea economiei în anii nesfârşitului regim
de tranziţie Chiar şi noi, autorii acestui volum, care am trăit acea epocă şi
ştim de existenţa multor documente, ca participanţi direcţi la elaborarea şi
înfăptuirea prevederilor lor, le-am procurat greu şi doar parţial, unele din ele
din arhive personale.
c) – Cartea, prin concepţia de lucrare-document, este un capitol aparţinând
istoriei ţării cu scopul de a prezenta şi conserva eforturile tehnico-economice
şi realizările dintr-o anumită perioadă. Ea se adresează profesioniştilor
dispuşi s-o parcurgă cu atenţie şi pixul în mână, nefiind în nici un caz
destinată noptierei sau servietei în care se pun cărţi pentru ocuparea
timpului pe parcursul unei călătorii, fie ea şi peste ocean.
2 - Lucrarea este un raport în numele electroniştilor profesionişti,
ingineri, tehnicieni sau muncitori, care începând din 1948 şi-au dedicat o
mare parte din viaţa lor preocupării esenţiale de la locurile lor de muncă de a
dura ceva trainic pentru ei şi copiii lor. Şi efortul lor a fost vizibil atât pe plan
intern cât şi pe piaţa externă. România exporta produse electronice, de la
televizoare la calculatoare şi ţinea cu demnitate piept concurenţei de pe
pieţele externe în câteva domenii. Conform unor studii publicate de OECD
“În 1989, nivelul tehnologic al produselor industriei prelucrătoare
româneşti era deasupra nivelului mediu mondial, era mai scăzut, dar
foarte apropiat de cel realizat în Japonia, SUA, Regatul Unit, era egal cu cel
realizat în Austria şi Olanda, şi superior celui realizat în ţări precum Norvegia
sau Danemarca.” 1 În conformitate cu limbajul Anuarelor statistice industria
prelucrătoare include şi industria electronică. Acesta este „diploma de merit”
a generaţiei noastre.
3– Prin mediatizarea fostei industrii electronice româneşti, lucrarea este un
protest faţă de cei care în mod iresponsabil au distrus, în 20 de ani, practic
toată industria ridicată, prin efortul nostru comun, în cei peste 40 de ani de
„construire a socialismului” (etapă denumită astăzi comunism). Averea ţării a
trecut din proprietatea comună a tuturor cetăţenilor, în proprietatea statului
privat – ceea ce a fost de fapt un fel de renaţionalizare mult mai dură decât
cea din 1948. Statul comunist a deposedat câteva sute de mii de familii de
bunuri estimate la o valoare de cca 8 miliarde echivalent euro, în timp ce
statul post-decembrist a deposedat 6 milioane de familii de bunuri evaluate
2
la peste 300 miliarde echivalent euro . Apoi printr-un şir întreg de inginerii
financiare, la adăpostul unor legi europene adoptate formal – ca paravan –
1
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Ziarul Bursa , 1 aug 2005, Capitalismul post-comunist în varianta românească
Ziarul Bursa,18 iulie 2005, Sistemul economic mafiotizat
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dar pe care le-au eludat, această proprietate a fost devalorizată şi a trecut
în mâinile câtorva oligarhi străini sau români. Nimic din sumele încasate din
vânzarea avuţiei naţionale nu a fost utilizat pentru modernizarea şi
repornirea motoarelor economiei. Acad. Dinu Giurescu apreciază că „Tot
efortul de industrializare al României din secolul XX a fost în cea mai mare
parte anulat. O atare distrugere a industriei proprii este, după toate
probabilităţile,unică în Europa dacă nu şi în lume. România nu mai are în
proprietate nici o unitate industrială, cele în funcţie aparţin firmelor străine” 3
Dacă această avere se păstra şi se gospodărea – prin manageri specialişti
cinstiţi, chiar dacă iniţial trebuia să-i importăm – şi în condiţiile legislaţiei
capitalismului european, aşa cum nu aveam nici o datorie externă la 1 ian
1990, ba chiar aveam de recuperat creanţe de cca 4 miliarde echivalent
euro – măcar o parte din industria naţională ar fi putut fi redresată. Dacă
păstram industria, menţineam în ţară forţa de muncă – cea mai mare bogăţie
a unui stat – şi o cointeresam în noile politici economice, iar averea ţării şi a
noilor proprietari ar fi crescut, pe când în regimul legilor postdecembriste,
defectuos create – din neştiinţă sau deliberat – după 1990 PIB României a
scăzut dramatic, el revenind la nivelul din 1989 abia în 2004. Pe scurt, cam
acestea sunt lucrurile pe care autorii “nostalgicii” le au de adus la cunoştinţă
celor care beneficiază de munca lor prin incalificabile „inginerii financiare”
(denumite altădată „delapidări”) şi mai deloc prin competenţe tehnice şi
manageriale deosebite.
4 Rememorarea realizărilor industriei electronice româneşti din a
doua jumătate a secolului XX este şi un omagiu pe care îl aducem faptelor
şi amintirii celor care, anonimi şi în tăcere, au acţionat pentru viitorul lor şi al
familiile lor precum şi pentru ca România să devină mai mult decât o ţară
„eminamente agricolă” aşa cum ne-au tot dorit, prin anii 60, vecinii mai
apropiaţi sau mai depărtaţi din „lagărul socialist”. Ei au muncit şi au sperat,
purtând în suflet, nemărturisit, versurile lui Radu Gyr „ Înfrânt nu eşti atunci
când sângeri // Nici ochii când în lacrămi ţi-s// Adevăratele înfrângeri// Sunt
renunţările la vis”. Voi tinerii electronişti – şi nu numai - să nu uitaţi să visaţi,
să vă fixaţi idealuri şi să perseveraţi în realizarea lor, mai ales astăzi când
incompetenţa a devenit competenţă naţională.
Ca şi în primul volum, adresez profundele mele mulţumiri tuturor celor
care m-au înţeles şi sprijinit în demersul de a prezenta date cât mai multe şi
oficiale despre unităţile care fac obiectul prezentului volum şi în mod special
dlui prof.dr.ing. Florin Tănăsescu şi dlui dr. ing. Aurel Millea, cu care am
continuat să mă acordez pe aceeaşi lungime de undă
Şi tot ca în primul volum urez tuturor, autori şi colaboratori, multă
sănătate, fiindcă avem încă de lucru până să terminăm drumul început prin
istoria electronicii româneşti.
Dr.ing Nona Millea
Sept 2012
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Cap I ELECTRONICA PROFESIONALĂ ÎN ROMÂNIA
I.1 REPERE ALE DEZVOLTĂRII ELECTRONICII PROFESIONALE
Industria electronică din România (RSR la acea dată) acoperea până
la finele anului 1960 în principal domeniul bunurilor de larg consum –
radioreceptoare şi televizoare – fabricate la uzinele Electronica şi o parte din
componentele acestora fabricate la Întreprinderea de Piese Radio şi
Semiconductoare. – IPRS Băneasa. La uzinele Electronica se fabricau şi
echipamente de radiocomunicaţii cu destinaţie militară, iar la
Electromagnetica aparatură de telecomunicaţii civile şi militare. Însă
producţia specifică electronicii profesionale, şi anume domeniile aparaturii
de măsură pentru mărimi electrice şi neelectrice, de electronică industrială,
de tehnică de calcul, de electronică medicală, de radiocomunicaţii şi
radionavigaţie civilă, exista doar sporadic. Din această grupă de produse se
fabricau doar câteva aparate medicale – între care aparatele Roentgen cu o
producţie moştenită de la Philips, câteva aparate destinate agriculturii –
magnetodiaflux, umidometru şi nivelmetru, generator de înaltă frecvenţă
pentru aplicaţii industriale şi cam atât. Cu începere din 1960, au apărut
primele preocupări organizate în cadrul MICM-ului, de trecere spre domeniul
electronicii profesionale, iniţial prin crearea unor colective şi laboratoare de
profil în cadrul Institutului de cercetări şi proiectări pentru industria
electrotehnică - ICPE, apoi prin înfiinţarea Institutului de proiectări în
domeniul automatizărilor – IPA şi a întreprinderea de profil – Fabrica de
elemente pentru automatizări – FEA.. Dar predominant în acest domeniu
erau automatizările electrotehnice care foloseau scheme cu relee,
contactoare şi amplificatoare magnetice. După 1962 au început cercetările la
sistemul UNILOG cu tranzistoare cu germaniu, care s-au introdus în
fabricaţie cu începere din anul 1965.
În 1965 MICM a organizat elaborarea primului “Program de
dezvoltare al ramurii electrotehnice şi electronice”, corelat cu nevoile de
dezvoltare accelerată a întregii economii româneşti. Cei mai buni specialişti
din minister şi din învăţământul superior, sub coordonarea ministrului adj.
Cornel Mihulecea, au făcut atunci dovada unui act de înaltă responsabilitate
civică, prezentând cu curaj situaţia existentă în ţară, liniile de evoluţie ale
electronicii contemporane (din acei ani) pe plan mondial şi posibilităţile reale
ale specialiştilor români. Voi repeta până la obsesie, că profesionalismul şi
datoria faţă de ţară a corpului tehnic a condus la prezentarea spre aprobare
la factorii politici a unor soluţii de industrializare corectă a domeniului
electronic.
Au existat multe motive care au justificat atunci susţinerea în
Programul menţionat a apariţiei cercetării şi producţiei în industria
electronică În toate ţările cu veche tradiţie industrială – ale căror prognoze
au fost analizate - această subramură a industriei constructoare de maşini
înregistra cele mai mari creşteri anuale. Profilul şi fizionomia electronicii se
schimba radical şi rapid. În primul rând, în structura producţiei creştea
ponderea electronicii profesionale, a mijloacelor electronice de măsurare şi a
componentelor, în detrimentul aparaturii de larg consum, în care accentul
urma a se pune doar pe modernizare şi competitivitate. O pondere
însemnată urmau să aibă calculatoarele electronice, automatizarea
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electronică, aparatura de radiocomunicaţii profesionale şi aparatura de
măsurat. Toate aceste aspecte au fost reţinute la fundamentarea
programului. Acest program a fost aprobat şi s-a trecut la realizarea lui.
Pornind de la precizările Programului, care sublinia că nu existau
fabrici destinate electronicii profesionale şi nici cercetări sistematice în acest
domeniu, s-a trecut la măsuri imediate, astfel că în 1966 s-a înfiinţat
Institutul de cercetări electronice - ICE–ul prin comasarea tuturor colectivelor
de cercetare cu preocupări de electronică profesională din cadrul
Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini - MICM. Apoi au apărut
fabricile de profil Fabrica de aparate de măsură şi industriale – FEMI/IEMI –
ca realizator de ansamble şi o serie de alte fabrici pentru componente,
Fabrica de Ferite Urziceni, Fabrica Conect Bucureşti, Întreprinderea de
piese electronice şi electrotehnice - IPEE Curtea de Argeş, destinate să
realizeze baza materială corespunzătoare domeniului de electronică
profesională necesar în absolut toate ramurile economiei naţionale.
S-a mers pe soluţia dezvoltării domeniului prin cercetare proprie – şi
cumpărare de licenţe numai în cazuri excepţionale, cazul importului de
licenţe japoneze pentru echipamente de automatizări la FEA. Motivul
dezvoltării cercetării proprii a fost acela că majoritatea seriilor de fabricaţie în
electronica profesională sunt relativ mici, cheltuielile pentru achiziţia de
licenţe nu apar raţionale, deoarece au o eficienţă economică scăzută, un
timp de recuperare a investiţiei mare şi înseamnă o permanentă dependenţă
de import de completare şi o întârziere în concepţie. De altfel experienţa a
arătat că cercetarea este necesară şi pentru a grăbi procesul de asimilare a
unor produse fabricate sub licenţă precum şi pentru mărirea gradului de
integrare în ţară a materialelor.
În scopul organizării cât mai eficiente a direcţiilor de dezvoltare a
cercetărilor proprii, în anul 1971 a fost elaborat primul program naţional în
acest domeniu, denumit “Programul prioritar de Electronică şi domenii
conexe” sub coordonarea vicepreşedintelui Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie, CNST – dr.ing. Dinu Buznea – fost profesor universitar
la Academia Tehnică Militară şi detaşat în civilie pentru a fi prim director al
ICE. Acest program conţinea sarcini clare de cercetare-proiectare şi punere
în fabricaţie de produse electronice, cu desfăşurare pe tot deceniul ’70 -’80.
La elaborarea acestuia am participat direct, alături de specialişti din MICM,
şi Ministerul Învăţământului – MEI, iar ulterior am avut sarcina să-l
coordonez până la elaborarea şi apariţia programului pentru deceniul
următor. 4 Acest program a pornit de la ideea că în condiţiile celei de a doua
revoluţii tehnico-ştiinţifice industria electronică a devenit una din industriile
de primă importanţă ale unui stat modern, dotarea cu tehnică electronică
devenind un indicator al dezvoltării aşa cum au fost succesiv consumul de
săpun sau producţia de oţel pe cap de locuitor. În susţinerea lui au fost
prezentate date din literatura de specialitate, care demonstrau că în ţările
capitaliste puternic dezvoltate , industria electronică pătrunsese deja cu
implicaţii majore în cele mai variate ramuri ale economiei naţionale. În
4

Uitasem denumirea exactă al acestui program şi doar Raportul Ministerului
Industriei Construcţiilor de Maşini Unelte, Electrotehnică şi Electronică - MICMUE
privind activitatea de cercetare şi introducere a progresului tehnic, care este
prezentat la pct.I.4, mi l-a amintit, motiv pentru care mi-am permis să fac cuvenita
modificare şi în CV-ul din prezentul volum.
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Japonia, de exemplu, creşterea medie anuală a industriei electronice a fost,
în perioada 1957 – 1967, de 24%, faţă de o medie anuală a produsului
naţional brut de aproape 10%. Semnificativă a fost şi prognoza care estima
că, la nivelul anului 1976, producţia mondială de echipamente electronice va
atinge valoarea de 100 miliarde dolari, iar pentru anul 2000 cca 450 miliarde
dolari. Din informaţiile pe care le deţin in prezent, cifra pentru anul 2000 a
fost sensibil depăşită.
Evoluţia electronicii depindea la acea dată de tehnologia siliciului, iar
în ţara noastră încă domnea epoca componentelor pe bază de germaniu.
Este meritul de necontestat al prof. Mihai Drăgănescu care a forţat – cu
demisia pe masă - importarea unor linii pentru tranzistoare cu siliciu şi apoi
circuite integrate fără de care orice dezvoltare a electronicii profesionale şi în
mod special a tehnicii de calcul ar fi fost stopată.
În aceste condiţii - adică a componentelor pe siliciu - Programul a fost
însoţit de o Notă de prezentare în care se specificau particularităţile
industriei electronice, iar întrucât era necesară implicarea politicului pentru
alocarea de fonduri substanţiale s-a folosit un limbaj clar şi cu termeni cât se
poate de simpli. . Astfel, scriam atunci:
“a) Pentru industria de aparate electronice valoarea investiţiei
raportată la valoarea producţiei este mai mică decât în alte ramuri ale
industriei.
b) Pentru industria de componente investiţiile sunt mai mari şi, în
general, această industrie este autoeconomică numai în cazul unor producţii
de mare serie cu procedee automatizate. Există însă şi producţii interne, de
casă, ale unor firme producătoare de aparate şi calculatoare electronice
care nu vând componente, pentru faptul că îşi realizează circuite integrate
specifice, proiectate în mod special pentru aparatura proprie. Autoeconomia
se realizează pe ansamblul activităţii, componente plus aparate.
c) Consumul de materii prime, ca şi consumul de energie, în industria
electronică este mai redus decât în alte industrii. Însă valoarea materialelor
este mai mare, calitatea şi puritatea unor materiale trebuie să satisfacă
unele cerinţe extrem de riguroase, depăşind uneori condiţiile industriei
farmaceutice. Diversitatea materialelor este de asemenea mult mai mare
decât în alte industrii, ceea ce amplifică şi activităţile financiar-contabile şi
administrative.
d) Calificarea lucrătorilor din industria electronică este în medie mai
ridicată, procentul de ingineri şi tehnicieni este mai mare decât în alte ramuri
ale industriei. În unele locuri de producţie, la testarea echipamentelor foarte
complexe sau a sistemelor de calcul se utilizează justificat ingineri. Trebuie
reţinut şi faptul că industria electronică absoarbe o parte însemnată de forţă
de muncă feminină (50 – 70%) având în vedere caracterul muncii în această
industrie care nu cere mari eforturi fizice, ci atenţie şi migală în realizarea
unui număr mare de operaţii.
e) Industria de calculatoare electronice se autosusţine economic
numai în cazul fabricaţiilor de serie mare. O serie de firme cunoscute din
SUA, ca RCA şi General Electric, s-au retras din domeniul calculatoarelor,
iar în prezent (1970) Singer&Co intenţionează acelaşi lucru. Sunt cunoscute
greutăţile companiilor europene care nu au atins o anumită mărime,
concentrarea companiilor engleze de calculatoare într-una singură. Este
cunoscută şi încercarea nereuşită a companiilor C.I.I., Siemens şi Philips din
Europa şi cuplarea recentă a firmei C.I.I. cu compania americană Honeywell.
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Trebuie să semnalăm însă şi alte aspecte:
- în industria de calculatoare electronice mai mici, de minicalculatoare
(care pot constitui sisteme de până la 64 de kocteţi memorie) au apărut
multe firme; în SUA sunt cca 80 de producători;
- într-o economie socialistă, fabricaţia de calculatoare electronice se
poate justifica prin eficienţa globală, determinată de utilizarea acestora în
sisteme de conducere a proceselor tehnologice şi economice.
f) Se remarcă în vest apariţia, dezvoltarea şi specializarea continuă a
unor mici întreprinderi pe diferite domenii ale electronicii, un rol important
jucând întreprinderile orientate pe produse realizate prin activitatea de
cercetare proprie. În SUA, s-a constatat că proporţia cea mai mare de
inovaţii tehnice, în sensul major al cuvântului, aparţine micilor întreprinderi –
sute de salariaţi – înfiinţate tocmai în scopul trecerii rapide în producţie a
acestor inovaţii. Din cele de mai sus rezultă că este nevoie de o politică
economică, ştiinţifică şi tehnică în domeniul electronicii proprie fiecărei ţări,
ţinând cont pe de o parte de efortul financiar acceptat, cât şi de rolul de
purtător de progres tehnic al electronicii în toate domeniile de activitate.
Dezvoltarea electronicii în ţara noastră porneşte de la existenţa (în
1970) a 20 întreprinderi cu profil de electronică şi, pentru alinierea ţării
noastre cel puţin la nivelul ţărilor socialiste, în cincinalul 1976-1980 este
necesar să se înfiinţeze încă cca 25 întreprinderi noi, astfel ca dinamica
dezvoltării industriei electronice în România să fie cea din Tabelul I.1
Dinamica dezvoltării industriei electronice în România
1960
1965
Producţia globală industrială
%
100
191
Producţia globală a industriei
electrotehnice şi electronice
%
100
288
Producţia globală a industriei
electronice
%
100
492
Ponderea industriei electronice
în producţia globală industrială %
0,27
0,59

Tabelul I.1
1970
1975*
334
616
822

2500

1372

5200

1,16

2,08

Referitor la electronica deceniului opt, merită semnalat că, în timp ce
industria bunurilor de larg consum implică serii mari pentru a fi rentabilă şi
competitivă, aparatura electronică profesională pune alături atât produse de
serii mari (calculatoare, echipamente de telecomunicaţii), cât şi serii mici sau
chiar unicate, la care competitivitatea e dată de precizia, fineţea siguranţa cu
care aparatele îndeplinesc funcţia. Aceasta face ca numărul ţărilor care
realizează un export remarcabil de echipament electronic cu cele mai diferite
destinaţii să fie mult mai mare decât al acelor care contează ca mari
producători. Astfel ţări mici ca Olanda, Elveţia, Danemarca sau mijlocii ca
Italia, Austria, ş.a. deşi intrate mai târziu în competiţie pe piaţa internaţională
sunt titulare ale producţiei anumitor echipamente. Spre exemplu Elveţia e
specializată în producţia de maşini unelte cu comandă program, Danemarca
în aparatură electronică de laborator, Austria în instalaţii de sonorizare, Italia
în echipament electronic de măsură şi control şi bunuri de larg consum.
În contextul economic şi la dimensiunile ţării noastre va trebui să
înţelegem eficienţa economică a industriei electronice ca un ansamblu
componente+echipamente+sistem, cel puţin până la crearea acelor nişe în
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care produsele noastre să fie competitive calitativ pe pieţele externe, cum
este în prezent cazul industriei electronice de larg consum, care a pătruns şi
rezistă pe piaţa vestică în condiţiile concurenţei de calitate şi preţ.
Sintetizând, prin dezvoltarea industriei electronice în ţara noastră se
vor obţine:
• realizarea unei industrii de vârf, caracterizată prin înglobarea unei
cantităţi mari de creaţie în produse cu volum mic şi valoare ridicată,
• reducerea consumurilor energetice – ştiut fiind că avem o industrie
energofagă,
• reducerea consumurilor specifice la anumite materiale deficitare –
de exemplu la cupru,
• reducerea cheltuielilor de exploatare prin automatizare şi conducere
prin calculatoare,
• creşterea calităţii şi uniformizarea producţiei,
• creşterea productivităţii muncii,
• electronizarea economiei naţionale conduce totodată la ridicarea
acelor ramuri ale economiei naţionale în care aceasta se aplică, prin
transferul disciplinei tehnologice din ramura de bază, precum şi la
creşterea
pregătirii profesionale a întregului personal care
deserveşte noile utilaje şi creează noi produse.”
După 40 de ani de la punerea pe hârtie a acestor idei – păstrate
fiindcă prof. Mihai Drăgănescu le-a reprodus “ad litteram” într-o lucrare
publicată 5, cu precizarea sursei, - ele îşi păstrează actualitatea. Păcat însă
că azi nu mai putem vorbi de o pondere a industriei electronice în producţia
globală industrială a ţării, întrucât nu mai avem nici urmă de industrie
electronică.
Acest Program a fost aprobat până la cel mai înalt nivel, el a devenit
obligatoriu pentru toţi factorii implicaţi şi reper de raportare către Guvern şi
organele superioare de partid, după cum rezultă din Raportul MICMUE
prezentat la cap I.4.
Cutumele epocii prevedeau că orice alocarea de fonduri de investiţii
şi cercetare/dezvoltare se făcea pe baza unor programe elaborate de
specialiştii din ministerele economice, care erau analizate şi aprobate la
nivelul organelor de partid superioare – Congres, Plenară, Conferinţă
naţională după care se introduceau în planurile cincinale sau anuale. Pe
această filieră “calitatea” programelor era asigurată de specialişti şi
depindea de profesionalismul lor ca dezvoltarea domeniului să se facă la
nivelul tehnic dorit şi posibil de realizat.
Urmare a aprobării Programului prioritar privind Electronica şi
domeniile conexe MICM a demarat un nou program de investiţii. Astfel în
anul 1972 Electrouzinproiect a primit sarcina întocmirii unui Studiu care să
fundamenteze extinderea bazei de producţie, şi care a ajuns la ideea
realizării unui Combinat Electronic, pentru domeniul electronicii
profesionale prezentat în cap I.2
5

Mihai Drăgănescu Revoluţia Ştiinţifico-Tehnică şi Electronica. Idei Contemporane –
Revoluţia Ştiinţifică-Tehnică şi Modernizara Forţelor de Producţie, Ed Politica, 1976,
pag. 150-180. Precizez că specialiştii din CNST nu aveau dreptul să publice sub
nume propriu.
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Acest document este practic necunoscut, fiindcă – deşi aprobat –
Programul nu a fost realizat decât parţial din mai multe motive:
- Atunci când a fost demarat Studiul, în 1971, industria electronică
ţinea de MICM DIEE - Departamentul Industriei Electrotehnice şi Electronice,
ministru fiind Ion Avram. Până la finalizarea lui şi prezentarea spre aprobare
MICM s-a divizat şi a apărut MICMUE - al cărui ministru
a devenit
Gheorghe Boldur.
- La finalizarea şi avizarea Studiului prim secretar şi primar al
municipiului Bucureşti era Gheorghe Cioară. Acesta nu era dispus să
cedeze nimic din domeniul industriei electronice locale care ajunsese să-l
fascineze, ca dovadă că lansarea ideii de cincinal în patru ani şi jumătate s-a
făcut la F.C.E de pe platforma Pipera, deşi fiind o unitate nouă era mai puţin
cunoscută decât alte mari unităţi industriale ale Bucureştiului – uzinele 23
August – de pildă. În aceste condiţii Gheorghe Cioară şi-a impus punctul de
vedere, mai ales că Gheorghe Boldur manifesta şi un puternic spirit de
patriotism local, era moldovean. Probabil ministrul Ioan Avram – o
personalitate puternică – n-ar fi cedat presiunilor primului secretar al
municipiului Bucureşti în faţa evidenţelor tehnico-economice rezultate din
Studiu, care demonstra că amplasamentul optim este municipiul Cluj Şi
astfel în momentul aprobării “concurenţa” capitalei faţă de provinciile ţării a
fost cea care şi-a spus cuvântul. Studiul a fost aprobat cu calificativul “foarte
bine” fiindcă asta e realitatea, a fost un Studiu întocmit cu foarte mult
profesionalism, concluziile lui cu privire la necesitatea unui Combinat
electronic au rămas valabile, dar amplasarea acestuia a fost modificată total.
Mai exact o unică investiţie a fost “divizată” în mai multe, cu diverse
amplasamente, din care Clujului i-au revenit cca 25 % din obiectivele
prevăzute iniţial, restul împărţindu-se între Bucureşti şi Iaşi. În final doar o
parte dintre investiţiile preconizate s-au realizat, dar unele din motive mult
mai justificate decât cel legat de “amplasament”, astfel: (a) inundaţiile din
1975, (b) cutremurul din 1977 şi apoi (c) criza energetică din 1980. Am stat
în dubiu dacă să includ sau nu în lucrare acest Studiu, la elaborarea căruia
am participat pe tot parcursul lui. În cele din urmă am decis să-l redau
istoriei, măcar pe fragmente, ca dovadă a atenţiei care se acorda în acei ani
industrializării României şi în mod special electronicii, în contrast cu situaţia
actuală. În plus sunt interesante comparaţiile sub aspectul nivelului
economic şi al forţei de muncă între regiunile ţării, în ciuda eforturilor ce se
depuneau atunci de a anula, prin industrializare, aceste diferenţe. Şi nu în
ultimul rând merită evidenţiată seriozitatea ardelenilor (Cluj, Timişoara) în
tratarea problemei, în raport cu a celor din Craiova şi Iaşi. Acest lucru reiese
cu pregnanţă din vol II al Studiului – care cuprinde corespondenţa în original
şi răspunsurile la chestionarele transmise în acest scop, păcat că aceste
date nu pot fi prezentate aici din lipsă de spaţiu.
Pentru elaborarea Studiului referitor la această investiţie s-a făcut o
documentare amănunţită, atât din revistele de specialitate cât şi prin
deplasarea unor demnitari însoţiţi de specialişti în diverse ţări din estul şi
vestul Europei. Fiindcă dispunem de Raportul delegaţiei guvernamentale
care s-a deplasat în URSS în acest scop şi fiindcă conţine elemente
interesante sub aspect tehnic şi ştiinţific, în cap I.3 sunt prezentate câteva
elemente din acest Raport – cu regretul că nu am reuşit să găsim şi Raportul
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aceleiaşi delegaţii făcut în urma unor vizite în vest (Franţa, Olanda,
Danemarca), în special cel referitor la firma Bruel&Kjaer.
Astăzi s-ar putea formula o serie de critici cu privire la faptul că la
acest Combinat urmau să lucreze cca 10.000 salariaţi. S-ar putea pune în
discuţie mult trâmbiţata idee a megalomaniei industriei din etapa comunistă.
Dar analizând atât propunerile Studiului cât şi rapoartele vizitelor în est şi
vest se poate trage concluzia ca acest combinat era sensibil mai mic în
raport cu ceea ce sovieticii numeau “uniuni” sau “grupuri de uzine”,
echivalentul românesc, ca mărime, al uzinei Electronica din anul 1980, sau
vesticii numeau concerne (firme private). La noi MICMUE avea, în acei ani,
per total forţă de muncă angrenată în domeniul maşinilor unelte, electronică
şi electrotehnică aproximativ o treime în raport cu firma Siemens care avea
300.000 salariaţi în diferite companii răspândite în ţară şi în străinătate, iar în
sectorul electronic dezvoltarea se prevedea a fi la nivelul unei firma de tip
Philips – al cărui model l-am urmărit permanent în studiile comparative pe
care le făceam.
Primele rezultate ale aplicării Programului de Electronică şi domenii
conexe au fost analizate în anul 1973 – şi, spre norocul nostru, am reuşit să
găsim Raportul MICMUE întocmit cu acel prilej, prezentat în cap I.4. De
subliniat un amănunt deloc de neglijat. Citind acest Raport se constată
dificultăţile începutului de drum al electronicii profesionale, şi poate frapa
faptul că în multe cazuri sunt prezentate, fără menajamente, nerealizările cu
menţionarea motivelor. Facem această precizare pentru cei dispuşi să
considere că raportările din perioada comunistă erau false – acuzaţie care sa adus în revista Pro Radio în anul 2011 după apariţia volumului I. Trebuie
făcută diferenţa între presa scrisă - Scânteia, Flacăra sau România Liberă,
care erau elementele de “mobilizare” ale partidului - şi rapoartele
ministerelor economice care ajungeau la Guvern, iar cele anuale şi la
Institutul de Statistică.. Anuarele statistice trebuiau să prezinte situaţia reală
– în primul rând fiindcă făceau parte din sistemul de raportări internaţionale
şi un produs anunţat la export într-o ţară trebuia să se regăsească la import
în altă ţară, plus că nici un ministru nu avea interesul să raporteze realizări nerealizate, ştiut fiind că planul era crescător de la un an la altul şi la un
moment dat venea “scadenţa minciunilor”.
Cincinal de cincinal industria electronică s-a dezvoltat, în ciuda unor
restricţii, considerate astăzi pe drept cuvânt ilogice şi contraproductive – de
exemplu reducerea importurilor de completare – sau alte măsuri similare –
gen renunţarea la folosirea aurului şi argintului în electronică şi tehnica de
calcul, dar efectele se evidenţiau în produsele de export – care pe piaţa
liberă rezistau concurenţei. Menţionăm doar aparatele de tensometrie,
livrate în RDG, Meteosat livrat atât în Coreea cât şi în vest, seria de maşini
unelte cu comandă numerică, unde ajunsesem pe locul 9 în lume, aparatura
militară vândută pentru dotarea armatelor ţărilor membre CAER ş.a., ceea
ce a făcut să crească încrederea în capacitatea electronicii profesionale
româneşti. În acest context în 1983 s-a lansat un Program de
Automatizare şi electronizare a economiei naţionale, pe care-l
prezentăm în cap I.5.
Paralel cu acest Program s-au elaborat şi o serie de alte programe
punctuale pe diverse obiective ale economiei naţionale şi s-au făcut
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investiţiile necesare, ca de exemplu:
• programul pentru forajul terestru şi marin;
• programul pentru echipamente auto, prin care s-a organizat industria
orizontală de electronică pentru automobile (echipamente de bord,
instalaţii de aprindere, faruri, lămpi şi altele);
• programul naval;
• programul pentru producerea de echipamente pentru centrale
nucleare;
• sistema de maşini unelte - comenzi numerice, automatizări avansate
etc.
• programul pentru metrou;
• programul de reducere a importurilor la materialele posibil de
asimilat;
• s-a înfiinţat Întreprinderea Microelectronica, 1982.
Programul de Automatizare şi electronizare a economiei naţionale
exprimă extrem de fidel stadiul electronicii profesionale din ţara noastră la
nivelul anului 1983 şi perspectivele de dezvoltare ale acesteia până la finele
secolului. Orice argumentaţie este de prisos în faţa cifrelor expuse cu
seriozitate de absolut toate ministerele titulare de ramuri ale economiei
naţionale. Trăiam în plin deceniu de restricţii economice impuse de o
hotărâre absurdă a conducerii de partid de a plăti rapid datoria externă,
măsură cu implicaţii profunde pe care o semnala corpul tehnic - sub
semnătura miniştrilor lor – absolut toţi membri ai CC al PCR, precizând că
respectivele măsuri au efecte dezastroase pentru economia naţională. Dacă
nişte cărţi de literatură ar fi prezentat idei similare autorii ei ar fi fost calificaţi
azi drept dizidenţi. Când un Raport tehnic, ca cel din cap I.5, prezintă lucruri
cu mult mai grave şi fundamentate cu cifre economice – autorii lui sunt
calificaţi azi ca « nostalgici ». Cred că istoria trebuie să recunoască corpului
tehnic rolul de a fi fost “motorul” economiei româneşti nu doar postbelice ci şi
în comunism, cu linii de dezvoltare proprii în interesul ţării, şi care a făcut
eforturi de a nu o lăsa la periferia lagărului socialist, aşa cum se propusese
prin planul Valev, utilizând inteligent absolut toate căile legale din acea
vreme, una dintre acestea fiind şi aceea de a prezenta politrucilor idei
corecte şi afirmând că astea le aparţin. Cel puţin asta a fost situaţia în
industria electronică.
Argumentele mele pot fi contrazise de oameni care privesc lucrurile
superficial şi care ne reproşează că absolut toate materialele începeau cu
referiri din documentele de partid. E timpul să se înţeleagă că la umbra
acelor citate, ba chiar scoţând în evidenţă unele aspecte, restul textelor
tehnice prezentau lucid şi cât mai fidel situaţia analizată, în scopul obţinerii
sprijinului necesar dezvoltării, fiindcă fondurile de investiţii şi valuta se
aprobau de partid.
Dacă cineva vrea să denumească această cale de a acţiona
“duplicitară” sau “prostituţie intelectuală” e liber s-o facă. Dar afirm că nici
unul din oamenii de vârf profesional din acea epocă nu au făcut-o în scop
personal, ci în favoarea ţării, că nici unul nu s-a îmbogăţit nici atunci nici
ulterior pe această cale. Bogaţi au devenit în epoca post decembristă mulţi
din foştii politruci fără caracter şi atunci ca şi astăzi. Astăzi pensia unui fost
ministru, care a condus cel mai mare minister economic,este sensibil mai
mică decât a unui pilot sau magistrat,deci..
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Programele erau ambiţioase, ştiam că realizarea lor însemna o
muncă extrem de susţinută şi că vor exista dificultăţi la toate nivelele:
cercetare-proiectare-producţie, dar trăiam conştient acea perioadă de
industrializare masivă – impusă de condiţiile reale ale unei Românii sub
nivelul tehnico-economic al majorităţii ţărilor din lagărul socialist - şi
munceam susţinut pentru a depăşi handicapul. Rezultatele nu au întârziat să
apară şi în acest scop reiau afirmaţia din cap I.2 - din vol I, făcută de
regretatul nostru colaborator dr.ing.Valerius Stanciu – fost director tehnic al
MICMUE.
În 1985 se acoperea prin producţie proprie necesarul intern de
radioreceptoare, televizoare, echipamente pentru radiocomunicaţii,
televiziune în circuit închis, calculatoare, sisteme de transmitere de date din
exploatări miniere şi câmpuri petroliere, reglare automată a conducerii
proceselor industriale (zahăr, ciment, ulei, centrale electrice ş.a.), comenzi
numerice pentru maşini unelte (România ajungând pe locul 9 în ierarhia
mondială a producătorilor de maşini unelte cu comandă numerică),
echipamente pentru centralele electrice şi nucleară precum şi echipamentele
de radiocomunicaţii militare pentru sectorul terestru, naval şi aerian.
În volumul I sub aceeaşi semnătură, la cap I.2 se dau şi expresiile
cantitative ale acestor realizări – conform Anuarelor statistice – pe care nu
le-am preluat pentru ca lucrarea să nu fie redundantă
Exista atunci şi o intenţie nedeclarată public, dar urmărită cu
perseverenţă de constructorii de maşini şi anume acea de a creşte
procentul industriilor prelucrătoare în defavoarea industriei metalurgice,
fiindcă “producţia de oţel pe cap de locuitor” a fost un indicator de
industrializare – vehiculat de comunişti - la începutul secolului XX-lea, dar a
devenit unul ce demonstra exact contrariul 50 de ani mai târziu. Cum
“clasicii marxismului” nu puteau greşi, deci nu puteau fi contrazişi - se
urmărea ridicarea nivelului de industrializare
prin artificii tehnice,
dezvoltarea ramurilor mici consumatoare de energie, cu valoare mare în
volum mic şi cu multă materie cenuşie înglobată, ca de exemplu industria
farmaceutică, industria aeronautică şi industria electronică, care în sectorul
bunurilor de larg consum demonstrase deja, încă din anii 1965-70,
penetrarea pe pieţele din vest, iar din 1970 începuse să facă acelaşi lucru
pe linia electronicii profesionale şi a tehnicii de calcul.
.
.
.
.
.
Fac precizarea că întrucât acest capitol redă “ad litteram” o serie de
documente am păstrat numerotarea capitolelor, subcapitolelor şi anexelor
din textele originale cu menţiunea în fiecare caz concret. Titlurile capitolelor
preluate din documentele originale a fost scris cu litere italice
.
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I.2 STUDIU PRIVIND REALIZAREA COMBINATULUI ELECTRONIC

Fig. I.1 Prima filă din Studiul referitor la Combinatul Electronic

16

I..2.1 Documente originale Electrouzinproiect – .în continuare sunt
redate în cap I,II,III ale Studiului, păstrând numerotarea din textul original
ELECTROUZINPROIECT
MICM – DIEE COMBINATUL ELECTRONIC
Studiu de estimare preliminară a nivelului capacităţilor de
producţie şi posibilităţi de amplasare
CUPRINS
Cap.I – Date introductive -

ing. Al. Chiriac

Cap II – Probleme de producţie –

ing C.Smighelski
ing M. Mut
ing Al Chiriac
mat M Bogdan
ec L. Lachaz

Cap III – Construcţii

arh L. Ignătescu
ing V Niţelea

Cap IV – Forţa de muncă

ing M. Banu

Cap V – Amplasamente

ing V Ionescu
arh L. Ignătescu
arh I. Popescu

Cap VI – Surse de utilităţi, instalaţii şi
reţele exterioare

ing V. Cazacu
ing V. Pop
ing M Tănăsescu

Cap VII – Cooperări

ing V. Ionescu

Cap VIII – Investiţii

ing Tr Munteanu

Cap IX – Organizarea lucrărilor de C+M

ing M. Coman

Cap X – Analiza economică

ing V Ionescu

Cap XI – Analiza comparativă a
amplasamentelor

ing V Ionescu
pr.A. Vereş

Cap XII – Concluzii – sarcini pentru terţi –
Acorduri şi avize
ing Al. Chiriac
N:B Documentul care conţine 2 vol, primul (202 pag.), Studii şi al doilea (65
pag.), Corespondenţă primară, a fost predat Muzeului Universităţii
Politehnice Bucureşti
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Cap.I Date Introductive
I.1 Obiectul studiului
Studiul estimează preliminar nivelul capacităţilor de producţie şi
totodată posibilităţile de amplasare a Combinatului Electronic în unul din
oraşele Timişoara, Craiova, Iaşi sau Cluj.
I.2 Date orientative
I.2.1. Beneficiarul lucrării : MICM – DIEE
I.2.2. Proiectant general : ELECTROUZINPROIECT
I.2.3. Baza legală de proiectare şi baza de calcul :
- Adresa nr 628466/2.10 1971 din partea MICM-DIEE – Direcţia PlanDezvoltare
- Prognoza privind dezvoltarea produselor din industria electronică
profesională până în anul 1980 şi perspectiva până în anii 1990 şi 2000 –
elaborată de MICM-DIEE şi ICE şi Programul de Electronică şi domenii
conexe.
Îmi exprim regretul că nu am putut găsi nici unul din cele două
documente menţionate anterior, deşi am participat personal la elaborarea
lor.
Cap. II Probleme de producţie
II.1. Justificarea investiţiei şi profilul de producţie
II.1.1. Generalităţi
Pentru ţările cu industrie dezvoltată în care efortul de modernizare
continuă a industriei este caracteristic, amploarea luată de cercetările şi
aplicaţiile în domenii din ce în ce mai largi ale electronicii este în creştere.
În general, pentru industria electronicii profesionale, factorii tehnicoeconomici determinanţi şi dinamici de dezvoltare pot fi grupaţi în trei
categorii:
- Progrese tehnologice – în special în domeniul componentelor,
circuitelor şi subansamblelor integrate, capabile să reducă în continuare
costul pe funcţia electronică îndeplinită şi să îmbunătăţească fiabilitatea
aparaturii electronice.
- Progresul în continuare a actualei explozii informaţionale, cu
creşterea din ce în ce mai rapidă a volumului şi importanţei datelor
transmise şi prelucrate prin mijloace electronice, de la nivelul unei
întreprinderi la cel al unei ţări, ca principala cale de îmbunătăţire a
organizării activităţii economice a societăţii.
- Dezvoltarea în continuare a automatizării din ce în ce mai avansate
şi complexe, a tot mai variate aparaturi tehnologice, procese de fabricaţie şi
chiar activităţi intelectuale prin mijloace electronice.
Pentru cazul concret al industriei electronice de radiocomunicaţii
profesionale şi aparaturii de maşini de calcul se deschid noi orizonturi prin
progresele tehnicii electronice şi microelectronice, prin dezvoltarea
producţiei de circuite integrate cu densitate de funcţii crescândă, prin
trecerea la producţia pe scară largă a dispozitivelor electronice peliculare, cu
semiconductoare amorfe şi organice, prin dezvoltarea producţiei de
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dispozitive opto-electronice, prin perfecţionarea în continuare a tehnologiei
monolitice pentru circuitele integrate fabricate în serii mari şi a tehnologiilor
hibride, cu pelicule subţiri şi groase, pentru seriile medii şi mici de fabricaţie.
În domeniul radiocomunicaţiilor profesionale se dezvoltă producţia de
emiţătoare de radiocomunicaţii profesionale pe frecvenţe sintetizate numeric
în trepte de 100, 10 sau 1 Hz plecând de la oscilatoarele cu cuarţ de foarte
înaltă stabilitate a frecvenţei.
Este prevăzută extinderea vocii, imaginilor şi datelor prin modulaţia
de cod a impulsurilor, cu semnale numerice.
Cresc perspectivele dezvoltării transporturilor terestre, aeriene şi
maritime dotate cu mijloace de comunicaţie la un nivel tehnic superior.
Plecând de la tipurile principale de transport terestru existente astăzi,
este de prevăzut că într-un viitor apropiat, în transportul auto şi transportul
aerian, mijloacele de comunicaţii actuale se vor satura probabil datorită
reducerii continue a spaţiului disponibil generând astfel necesitatea unei
continue îmbunătăţiri a mijloacelor de comunicaţii profesionale, de ghidaje şi
de teleghidare speciale.
Această saturaţie va apare pentru transportul auto în zona
aglomeraţiilor urbane, iar pentru transportul aerian şi maritim saturaţia va fi
determinată de supraîncărcarea pe principalele linii de trafic practicate în
prezent.
În domeniul transporturilor aeriene şi navale o importanţă tot mai
mare se acordă echipamentelor de radionavigaţie pentru măsurarea,
prelucrarea şi transmiterea parametrilor de zbor, pe baza cărora sistemele
automate de pilotare vor prelua funcţii cu o complexitate tot mai mare.
Aceste direcţii principale de dezvoltare ale industriei electronice au,
desigur, o precizie probabil mai bună pentru perioada mai apropiată (19751980), însă pentru o perioadă mai îndepărtată cum este până în anul 2000,
invenţii sau descoperiri cu totul nebănuite azi, pot să revoluţioneze din nou
electronica la proporţiile la care au făcut-o tranzistoarele între anii 19561975, sau au început-o circuitele integrate după 1965.
În lumina tendinţelor generale expuse şi ţinând seama de necesarul
intern precum şi de crearea unui disponibil pentru export, în lucrările în curs
a studiilor de prognoză a dezvoltării industriei electronice în RSR, producţia
de electronică profesională, va avea următoarea evoluţie – Tabelul II.1.1
Producţia de electronică
profesională în RSR - în mii lei Producţia de electronică
profesională, din care

Tabelul II.1.1
1965

1970

1975*

- Aparatură electronică pentru
măsurat

-

138

1197

4350

- Echipament pentru electronică
industrială

-

2,5

105

700

- Aparatură electro-medicală

-

0,5

98

250

- Aparatură şi echipamente
electronice de radiocomunicaţii

-

125

953

3000
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1980*

* Date pe structură din prognoza MICM şi din Programul interministerial
Electronica şi domenii conexe
II.1.2 Aspecte privind producţia actuală de electronică
profesională
Între anii 1960-1970 s-au făcut paşi importanţi pentru ridicarea
nivelului industriei electronice din ţara noastră. Electronica profesională s-a
dezvoltat însă într-un ritm nesatisfăcător, continuând să ocupe o pondere
scăzută în ansamblul industriei electronice.
În cadrul eforturilor pentru îmbunătăţirea acestei situaţii regăsim:
înfiinţarea Institutului de cercetări şi proiectări electronice - ICE şi a Fabricii
de aparate electronice de măsură şi industriale - FEMI
ICE a elaborat în perioada 1969-1970 primele prototipuri omologate
de aparate electronice de măsurare, industriale şi de radiocomunicaţii ce au
fost preluate de FEMI pentru introducerea în fabricaţie.
Totodată, în anii 1969-1970, FEMI a introdus în fabricaţie
echipamente de radiotelefoane pe baza unei licenţe, preluând apoi
produsele de electronică industrială din fabricaţia uzinelor Electronica şi pe
cele de radiocomunicaţii din fabricaţia uzinelor Electromagnetica.
Creşteri importante au cunoscut şi celelalte produse de electronică
profesională fabricate în MICM şi în întreprinderi din alte ministere.
Deşi numărul de produse ce urmează a intra în fabricaţie în perioada
1972-1975 este relativ mare, trebuie avut în vedere totuşi că în comparaţie
cu producţia unor firme din străinătate acest număr de produse este încă
scăzut.
Selecţionarea produselor de asimilat are în vedere producerea unor
aparate având o piaţă largă în RSR, eliminând astfel importuri costisitoare,
precum şi câştigarea unor pieţe externe. Sub acest ultim aspect vor fi
necesare eforturi pentru asimilarea şi producerea unor aparate având un
grad înalt de tehnicitate.
Sub aspectul caracteristicilor tehnico-funcţionale, se poate aprecia că
nivelul produselor FEMI este, cu unele excepţii, mai slab decât al produselor
similare străine; anumite scăderi în ce priveşte caracteristicile tehnicofuncţionale ale produselor fiind datorate modului de realizare a construcţiilor
tehnologice.
Problema calităţii poate fi însă tratată şi sub alt aspect, acela al
nivelului absolut. Este cunoscut că firmele reputate sunt de regulă şi
producătoare a unor produse de vârf, adică a unor produse cu caracteristici
funcţionale remarcabile, care ridică mult tehnicitatea şi prestigiul firmei
respective. FEMI este încă departe de o asemenea dezvoltare şi este puţin
probabil ca până în anul 1975 această situaţie să se schimbe sensibil. În
orice caz producţia actuală se plasează la nivelul “mediu” al categoriei de
aparate asimilate.
Astfel în ce priveşte domeniul de frecvenţă al aparaturii de măsurare
se remarcă nivelul redus, nefiind depăşită frecvenţa de 30 MHz.
Sensibilitatea, impedanţa de intrare constituie de asemenea pentru unele
aparate minusuri în analiza caracteristicilor funcţionale. Unele produse
preluate de la uzinele Electronica sunt învechite, având un stagiu de
producţie de cca 10 ani, cu modernizări neînsemnate.
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II.1.3 Problemele dezvoltării electronicii profesionale în RSR.
Având în vedere cele expuse mai sus, obiectivul principal de
dezvoltare a produselor de electronică profesională în cincinalul 1975-1980
s-ar putea enunţa astfel . “ Creşterea producţiei la electronica profesională
într-un ritm superior celorlalte subramuri din industria electronică, prin
selecţionarea unor produse care să asigure o eficienţă ridicată şi câştigarea
poziţiei de producător de calitate”
Pentru stabilirea planului de dezvoltare a industriei de electronică
profesională s-au avut în vedere indicatori din Tabelul II.1.2 :
Planul/prognoza de dezvoltare a industriei de
Electronică profesională - miliarde lei 1970 1975 1980 1985 1990
- Producţia industrială
în RSR
290
600 1030 1560 2260
- Producţia industrială
în ramura construcţii
73,7 180
330
375
900
de maşini
- Total producţie
Electronică
3,5 13,3
35
82
153

Tabelul II.1.2
1995 2000
3200 4470
1360 2000

245

350

Pentru anii 1975-2000 datele sunt extrase din studiile de perspectivă
şi din documentele privind direcţiile de dezvoltare.
În cele ce urmează sunt punctate unele consideraţiuni privind
perspectivele de dezvoltare pe grupe de produse.
Dezvoltarea echipamentelor de radiocomunicaţiile constituie în
condiţiile noastre o direcţie importantă pentru cercetare şi fabricaţie. În
această direcţie se impune diversificarea unor produse existente,
modernizarea continuă şi dezvoltarea unor instalaţii complexe de
comunicaţie cu mari şanse de reuşită.
În ce priveşte aparatura electronică de măsurare de mărimi electrice,
trebuie să se ţină cont că are şi va avea întotdeauna desfacerea asigurată.
Această afirmaţie are la bază faptul obiectiv că permanenta creştere a
electronicii pentru diverse aplicaţii solicită o cantitate relativ importantă de
aparatură atât pentru laboratoarele de construcţii electronice cât şi pentru o
mai largă reţea de service.
Dezvoltarea aparaturii electronice de măsurat mărimi neelectrice
constituie una din direcţiile în care ar putea fi posibilă obţinerea unor
produse care să constituie vârf tehnic.
Acest lucru apare ca realizabil datorită faptului că în acest domeniu
diversitatea cerinţelor este foarte largă, precum şi faptului că ocuparea unui
“culoar” neexplorat în domeniul măsurărilor mărimilor neelectrice este
posibil.
Aparatura electronică medicală va putea avea o importantă
dezvoltare în cincinalul următor. Această posibilitate este condiţionată de doi
factori:
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•

aparatura ce se elaborează să corespundă necesităţilor
“tehnologice” medicale, acoperind o arie întinsă de cerinţe,
• beneficiarul principal al acestei aparaturi, Ministerul Sănătăţii, prin
organele sale de specialitate, să colaboreze activ la promovarea
acestei tehnici.
Cea mai spectaculoasă dezvoltare este prevăzută pentru grupa de
aparatură electronică de radiocomunicaţii. Deşi în această grupă au existat
preocupări încă din anii 1960-1965 la uzina Electromagnetica totuşi putem
considera că numai la nivelul anilor 1969-1970 prin preluarea în producţie la
FEMI a aparatului de radiocomunicaţii portabil pe bază de licenţă s-a trecut
la producţia corespunzătoare la nivel tehnic suficient de ridicat.
II.2 Organizarea producţiei
Având în vedere creşterea mare cantitativă şi diversificarea producţiei
electronice, actuala organizare în cadrul unei singure centrale – CIETV –
urmează să fie reactualizată.
Datorită acestei dinamici ridicate structura organizatorică evoluează
foarte rapid de la o etapă la alta. În urma analizei în perspectivă, Centrala
Industrială de Electronică şi Tehnica Vidului propunem să se împartă în
mai multe organizaţii la nivel de centrale industriale. În Anexa II.1. este
arătată defalcarea centralei industriale în electronice şi tehnica vidului în 2
etape (etapa 1975 şi etapa 1980) ajungând la o organizare pe cel puţin 5
formaţii:
1) Audiofrecvenţă şi electronică de larg consum,
2) Înaltă frecvenţă şi electronică profesională,
3) Tehnica prelucrării şi transmiterii datelor,
4) Componente electronice,
5) Surse de lumină şi videotuburi.
În Anexa II.2 este arătată componenţa fiecărei formaţiuni de uzine
prevăzută la nivelul anului 1980. În cadrul formaţiei de uzine pentru înaltă
frecvenţă şi electronica profesională, pe baza programelor elaborate până la
această dată, pe lângă FEMI – intrată în producţie în anul 1969 este de
prevăzut ca în etapa 1976-1980 să se mai înfiinţeze următoarele unităţi de
producţie :
- O fabrică de Electronică medicală ce se va defalca din FEMI şi va
prelua şi producţia de aparate electromedicale din profilul uzinei
Electrotehnica-Bucureşti (în principal aparate Roentgen) propusă la Cluj –
un oraş cu importantă tradiţie în domeniul medical şi deci cu largi posibilităţi
de studiere a aparatelor electromedicale.
- O fabrică de Electronică industrială, pornind de asemenea de la
actuala producţie în acest domeniu de la FEMI, cu o capacitate suficient de
mare pentru a putea prelua şi sporadicele capacităţi din alte unităţi MICM
sau alte ministere, ce se va amplasa fie la Cluj fie la Timişoara, ţinând
seama de necesitatea de a se afla în apropierea unor centre de studii
superioare.
- Combinatul Electronic propus a se înfiinţa încă din anul 1974 – cu
capacităţi ce vor intra în funcţiune începând din anul 1975. Acest combinat
va prelua de la FEMI în primul rând produsele bine studiate şi asimilate cum
sunt aparatele electronice de măsurat mărimi electrice şi neelectrice şi va

22

asimila grupele de produse noi care urmează a se fabrica după 1976 şi în
final va prelua de la Tehnoton şi aparatura electronică de bord pentru
avioane şi nave, pentru ca această fabrică să fie rezervată numai pentru
produse de larg consum din domeniul radiodifuziune.
Astfel profilul Combinatului în final va fi compus din (vezi Anexa II.3) :
• Aparatură electronică de măsurat mărimi electrice şi neelectrice,
• Aparatură şi echipamente de radiocomunicaţii terestre de uz comun,
• Aparatură şi echipamente electronice pentru aviaţie şi marină,
• Aparatură şi echipamente pentru staţii şi relee de radiodifuziune şi
televiziune.
Separat, ţinând seama de faptul că majoritatea produselor din cadrul
Combinatului electronic nu sunt de serie mare, propunem ca să se doteze
acest combinat şi cu unităţi de produs piese şi subansamble, prin aceasta
realizând o colaborare între secţii, care vor promova economicitatea
producţiei. Aceste secţii primare sunt următoarele:
• Secţia de piese şi subansamble de mecanică fină,
• Secţia de piese din mase plastice şi neferoase turnate sub presiune,
• Secţia de organe de conectare şi de asamblare,
• Secţia de fabricat matriţe şi utilaje specifice,
În Anexa II.4 sunt arătate grafic secţiile Combinatului cu eşalonarea
intrării în producţie a acestora.
Prin degrevarea FEMI aceasta va fi rezervată în final producţiei de
aparatură electronică de radiocomunicaţii speciale.
II.3 Programul de producţie în valori globale
Programul de producţie în valori globale pentru FEMI, Tehnoton şi
Combinatul Electronic defalcat pe grupe de producţie şi pe ani, pe etapa
1974-1980, este dat în Anexa II.5.
Incinta Combinatului Electronic va fi prevăzută astfel ca după anul
1980 să existe posibilitatea dezvoltării încă cel puţin pe o nouă perioadă de
5-10 ani, ajungând la o producţie globală de cca 10-12 miliarde lei.
II.4 Tehnologie şi necesar de materiale şi subansamble la
Combinatul Electronic
Pentru creşterea gradului de specializare, ţinând seama de faptul că
producţia este compusă din produse diversificate în serii relativ mici, s-a
adoptat metoda de concentrare pe specific tehnologic a producţiei de piese
în unităţi primare care le livrează unor unităţi cu preponderenţă de montaj
grupate pe tipuri de produse.
Astfel, se înfiinţează următoarele unităţi primare :
1) Secţia de piese şi ansamble de mecanică fină,
2) Secţia de piese din mase plastice şi din neferoase turnate sub
presiune,
3) Secţia de organe de conectare şi organe de asamblare,
4) Secţia de matriţe şi utilaje specifice combinatului.
Pentru producţia produselor finite se înfiinţează următoarele unităţi:
1) Secţia de aparatură electronică de măsurat
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2)
3)
4)

Secţia de radiocomunicaţii terestre de uz comun,
Secţia de aparate electronice de bord pentru avioane şi marină,
Secţia de echipament pentru staţii de radiodifuziune şi
televiziune,
Secţia de radionavigaţie pentru aviaţie şi marină.

5)
,
Fiecare din aceste unităţi va fi integrată numai cu acele ateliere care
sunt necesare montajului şi finisării produselor, sau completării unor piese
specifice care nu pot fi livrate de secţiile de producţie primară.

În Anexa II.6 sunt arătaţi principalii indicatori ai Combinatului
Electronic evaluaţi pe bază de indicatori realizaţi în studiile fabricilor similare.
În Anexa II.7 este arătat necesarul estimat de materiale şi piese de
procurat din afara combinatului.
II.5 Necesarul de utilităţi avute în vedere,
1. Energie electrică:
a) putere instalată Pi
b) putere maximă cerută Pc
c) energie actuală consumată anual
2. Apă potabilă şi industrială
3. Gaze tehnologice (cu flacără directă)
4. Abur tehnologic
5. Apă fierbinte (150–70 0C)

kW
kW
MWh/an
mc/zi
mc/h
t/h
Gcal/h

16.500
11.000
55.000
3.500
700
10
60

II.6 Evaluarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice
Pe baza indicatorilor existenţi la fabricile similare, valoarea utilajelor şi
echipamentelor tehnologice la nivelul anului 1980 va fi de circa 1.127.000
mii lei, din care estimativ din import 482.000 mii lei sau 145.000 mii lei
valută.
Cap.III Construcţii
În conformitate cu profilul tehnologic preconizat, Combinatul
Electronic va cuprinde următoarele secţii de producţie sau auxiliare:
III.1 Secţii producţie de bază
1.1 – Secţia radiocomunicaţii terestre de uz comun
1.2 – Secţia aparate de măsură
1.3 – Secţia pentru aparatură de radio navigaţie
pentru aviaţie şi marină
1.4 – Secţia de echipamente pentru radiodifuziune
şi televiziune (staţii şi relee)
TOTAL 1
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16.000 mp
26.000 mp
11.000 mp
7.000 mp
--------------60.000 mp

III.2 Secţii pentru producţia primară (piese şi subansamble) şi de
producţie auxiliară
2.1 – Secţie piese şi subansamble de mecanică fină
2.2 – Secţia de piese din mase plastice şi piese din aliaje
neferoase turnate sub presiune
2.3 – Secţia organe de conectare şi ansamble
2.4 – Secţia de matriţe şi utilaje specifice
TOTAL 2
Sector deserviri auxiliare
Sector cercetare-proiectare, conducere
TOTAL GENERAL

8.000 mp
14.000 mp
12.000 mp
16.000 mp
----------------50.000 mp
13.000 mp
15.000 mp
----------------138.000 mp

III.3 Analiza necesităţilor tehnologice, formulate la nivelul
informaţiilor actuale, arată că o parte din secţiile Combinatului trebuie
realizate în clădiri pe parter, iar altele în clădiri cu 2 până la 7 nivele. În
general în clădiri la sol (numai parter) se vor realiza numai secţiile cu utilaj
greu, sau cele care din alte considerente nu pot fi amplasate la etaj.
Pentru proiectarea şi realizarea eficientă a clădirilor Combinatului s-a
considerat că este indicat să se aleagă un număr limitat de tipuri de clădiri,
care să poată fi folosite, prin repetare şi adaptare, mai multor secţii din
Combinat S-a ajuns la patru tipuri de clădiri care, la nivelul cunoştinţelor
actuale, pot acoperi întreaga gamă de clădiri, solicitate prin tema
tehnologică, astfel:
a) Tipul I, clădire de producţie cu subsol, parter şi 5 etaje, de formă
pătrată în plan, cu laturile de 46,00 x 48,00 m. Aria construită a clădirii este
de cca 2300 mp şi cea desfăşurată de cca14.000 mp
Clădirea poate fi parţial prefabricată şi oferă posibilităţi de introducere
a instalaţiilor de climatizare la oricare din nivele.
Încărcarea prevăzută pe planşee este de 1200 kg/mp situaţie ce
corespunde unor tehnologii de montaj Clădirea va avea un nucleu central
care va cuprinde circulaţiile verticale pentru oameni şi materiale, ghenele
pentru climatizare şi alte instalaţii, grupurile sanitare, etc., Suprafeţele de
producţie sunt distribuite perimetral
b) Tipul II, clădire de producţie sau pentru deserviri auxiliare,
dezvoltată numai pe parter, cu aria construită şi desfăşurată egală cu cca
14.000 mp. Construcţia se va realiza integral prefabricat, pe o tramă
preferenţială de 132,00 x 12,00 mp şi înălţime la talpa fermei de 5,4 m.
Acest tip de clădire va folosi înglobării tehnologiilor cu utilaje grele şi
deservirilor auxiliare.
c) Tipul III. Clădire de producţie dezvoltată pe parter şi un etaj, cu aria
construită de cca 4000 mp şi aria desfăşurată de cca 8000 mp.
Construcţia se va realiza 75% prefabricat, cu o tramă de 6,00 x 9,00
m la parter şi 6,00 x 18,00 m la etaj.
d) Tipul IV. Clădire specifică pentru activităţi de cercetare, proiectare
şi conducere a Combinatului ce se va realiza ca unicat parţial P+2, parţial

25

S+P+10 etaje, cu schelet de beton armat monolit şi cu planşee şi închideri
prefabricate.
Clădirea se va realiza pe o tramă modulară cu travei de 6,00 m şi
deschideri de 6,00 m şi 9,00 m putând fi integral climatizată.
Specificarea tipului de clădire indicat fiecărei secţii în parte este dat în
Anexa III.1 (nn). Nu am dat această Anexă întrucât considerăm că nu
prezintă importanţă istorică)
III.4 Considerând indicele de construire a terenului în jur de 40%,
reiese că suprafaţa incintei – la nivelul anului 1980 – va fi de cca 12 ha, la
care trebuie adăogate aria preuzinalului şi a unităţilor de învăţământ de pe
lângă Combinat. Reiese un necesar de teren de cca 15 ha pentru etapa I-a
de realizare a Combinatului.
III.5 În ce priveşte nivelul de finisare al clădirilor se preconizează că
se vor folosi finisaje speciale (cerute de necesităţi tehnologice şi de
climatizare) la cca 25% din ariile de producţie: aceste suprafeţe reprezintă
secţiile de montaj electronic special. De asemeni – pentru crearea calmului
electromagnetic – este necesar ca secţiile în care se face reglarea şi acordul
produselor pentru radiocomunicaţii, radionavigaţie, radiodifuziune şi
televiziune, să fie ecranate.
III.6 Se întrevede că va fi necesară dotarea Combinatului cu unităţi de
cercetare şi proiectare a produselor noi, precum şi cu următoarele unităţi de
învăţământ:
- 1 facultate de electronică (ingineri şi subingineri) cu cca 600 absolvenţi/an
- 2 licee de specialitate cu cca 400 absolvenţi /an
- 2 grupuri şcolare profesionale cu cca 2.500 absolvenţi/an.
III.7 Preevaluarea costului construcţiilor Combinatului Electronic s-a
făcut prin calcularea unui indicator mediu de preţ, reieşit din analiza unor
investiţii similare, proiectate sau in curs de execuţie. Costul reieşit pentru
clădirile industriale şi auxiliare este de cca 134.000 mii lei (cf Anexei 2).
Facem precizarea că pag 1-9 sunt preluate integral din Studiul
efectuat de Electrouzinproiect, pentru a reda “ad litteram” intenţiile
programului de la acea dată. În continuare, întrucât textul este foarte
elaborat - vom face o selecţie / rezumat, cu maximă acurateţe – a
informaţiilor cuprinse în celelalte capitole. Datele sunt interesante pentru a
aprecia nivelul tehnic, economic, potenţialul uman şi mobilizarea de resurse
pentru realizarea obiectivului propus. Din păcate corespondenţa din vol. 2 nu
poate fi rezumată, dar parcurgerea ei este foarte instructivă, marcând
iremediabil diferenţa de seriozitate a diferitelor zone din ţară în a aborda
subiectul. Aşa s-a industrializat România în anii comunismului, cu eforturi
materiale, dar cu multă atenţie pentru utilizarea lor
I.2.2 Documente comentate
Cap IV. Forţa de muncă
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Necesarul de cadre pe ani pentru investiţia Combinatul Electronic
este prezentat în Tabelul IV.1.1
Necesarul de forţă de muncă
Denumirea
1976 1977
148
940
- Muncitori
electronişti
- Muncitori mecanici 147 1130
- Alte categorii
49
430
TOTAL muncitori
345 2500
- Tehnicieni
56
460
- Ingineri, fizicieni,
chimişti,economişti
39
340
TOTAL personal TA
95
800
TOTAL GENERAL
440 3300

Tabelul IV.1.1
1978 1979 1980 1985 1990 Obs.
1290 1980 2850 4550 6550
1560 2500 3600 5550 8650
550 720 1050 1900 2800
3400 5200 7500 12000 18000
690 1120 1670 2900 4700

-

510 830 1200 2100 3300
1200 1950 2870 5000 8000
4600 7150 10370 17000 26000

-

Categoriile de personal s-au determinat folosind indicatorii din
“Studiul de prognoză privind acoperirea necesarului de cadre din industria
electronică”
Necesarul de cadre ce trebuie pregătit pe ani este dat în Tabelul
IV.1.2
Necesarul de şcolarizare/ani cadre
Tabelul IV.1.2
Denumirea
1976 1977 1978 1979 1980 1985 1990 Obs
Muncitori:
- în cadrul
Şcoli pro
Combinatului
1900 2000 2300 2700 fesionale
- în afară
2155 990 1980 400 500
700 900 de 3 ani
Tehnicieni
Licee
- în cadrul
Combinatului
1000 1200 1400 tehnice
- în afară
410 440 880 1000 100 120 140 de 4 ani
Ingineri şi
subingineri
- în cadrul
Facultate
Combinatului
300 380 940 1100 - 3 ani şi
- în afară
300 330 550 410 500
94 110 - 5 ani
S-a considerat că instituţiile de învăţământ superior încep să
funcţioneze în anul 1976. În anul 1979 vor absolvi primele serii de muncitori
şi subingineri, în 1980 prima serie de tehnicieni iar în 1981 prima serie de
ingineri pregătiţi în cadrul facultăţii create pe platforma Combinatului
Electronic.
În cadrul Combinatului vor fi pregătiţi ingineri, subingineri şi tehnicieni
pentru a acoperi cca 60% din totalul necesarului propriu cât şi pentru alte
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unităţi din cadrul industriei electronice, restul cadrelor urmând să provină din
alte unităţi de învăţământ.
Cap V. Amplasament
Pentru amplasarea Combinatului Electronic s-au luat în considerare
amplasamente în următoarele oraşe:
a) Municipiul Craiova
b) Municipiul Timişoara
c) Municipiul Cluj
d) Municipiul Iaşi
Materialele documentare asupra posibilităţilor de amplasare întocmite
de organele de specialitate şi avizate de conducerile municipiilor respective
au trebuit să răspundă unui chestionar foarte detaliat şi să propună câte 4
amplasamente în zonă. Pentru fiecare amplasament cele patru municipii şiau prezentat oferta sub toate aspectele solicitate legate de o investiţie.
Aceste date însumează peste 40 de pagini pentru fiecare municipiu, din care
extragem esenţialul.
Pentru reducerea la minim a aprecierilor de ordin subiectiv a fost
elaborată o Listă de criterii şi pentru stabilirea unor unităţi de măsură
comune fiecărei grupe de criterii s-a recurs la un sistem al punctajelor.
Principiile care au stat la baza analizei comparative – pe baza cărora
s-a creat Lista cu criterii şi s-a atribuit punctajul – au fost următoarele :
a) neeliminarea nici unui amplasament pe parcursul analizei,
b) toate oraşele luate în studiu sunt importante centre cu grad ridicat
de civilizaţie şi potenţial tehnic,
c) evitarea concentrării excesive a producţiei industriei electrotehnice
şi electronice în anumite oraşe ale ţării,
d) existenţa în toate oraşele a unui număr mare de licee generale,
licee de specialitate şi şcoli profesionale, care să permită, într-o perioadă de
3-4 ani, să pregătească o forţă de muncă de calificare medie pentru
Combinat,
e) asigurarea Combinatului cu cadre tehnice cu pregătire superioară
reclamă, în toate oraşele nominalizate, ca pe lângă facilităţile tehnice legate
de profil să se înfiinţeze o facultate de electronică cu strictă specialitate
legată de noul Combinat
Criteriile comparative a fost grupate în 3 grupe conţinând următoarele
aspecte principale :
a) Grupa A – criterii referitoare la concentrarea industriei
electrotehnice şi electronice şi a numărului de salariaţi în această ramură,
b) Grupa B – criterii referitoare la asigurarea cu forţă de muncă
calificată (şcoli, licee, facultăţi) preocupări tehnice legate de profilul
Combinatului, potenţialul şi tradiţia întreprinderilor de construcţii, condiţii
geo-hidro-seismice şi climatologice, ponderea investiţiilor conexe şi a
lucrărilor speciale legate de amplasament , influenţa obiectivelor
perturbatoare aflate în apropierea amplasamentului
c) Grupa C – criterii referitoare la : ponderea investiţiilor conexe
pentru fiecare utilitate, depărtarea de sursele perturbatoare pentru procesul
tehnologic şi de zonele de locuinţe, condiţiile terenului (geotehnic, relief,
perimetru construibil, demolări, devieri, despăgubiri, etc.), natura terenului
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(natura de folosinţă, proprietar, clasa de fiabilitate), cooperări, transport în
comun. ş.a.
Studiul alocă un spaţiu important analizării acestor criterii şi a
justificării atribuirii punctajului, asupra cărora – din motive de spaţiu - nu
insistăm.
Punctajul şi locul ocupat de fiecare municipiu conform criteriilor de
mai sus este prezentat în Tabelul.
Denumirea amplasamentului şi a
variantei optime din cadrul oraşului
Amplasamentul
Craiova
(varianta)
Grupa de criterii
Grupa A
10 ( IV)
Grupa B

150,5 ( IV)

Grupa C

262

TOTAL puncte

422,5

(II)

Timişoara
(varianta)

Tabelul V.1.1
Cluj
Iaşi
(varianta) (varianta)

20 ( III)

50 ( I )

30 ( II )

147 ( III)

247,5 ( I )

174 ( II )

171,5 ( III)

303 ( I )

174 ( II )

338,5

600,5

378,0

Din centralizatorul de mai sus se poate contura o primă concluzie şi
anume că Amplasamentul
cel mai indicat pentru realizarea acestui
Combinat Electronic este în oraşul Cluj, într-una din variantele oferite de
organele locale şi anume varianta III – zona Mănăştur. De asemeni se poate
evidenţia faptul că şi oraşele Craiova, Timişoara sau Iaşi pot oferi platforme
industriale optime pentru amplasarea unor obiective industriale cu profil
electrotehnic sau electronic.
Prin acest amplasament concentrarea producţiei industriei
electrotehnice şi electronice în principalele oraşe ale ţării se modifică, la
nivelul anului 1980, conform datelor din Tabelul V.1.2.
Producţia de electronică în principalele oraşe ale ţării
Craiova Timişoara
- Fără Combinatul Electronic
1. producţia globală electrotehnică
şi electronică pe cap de locuitor
mii lei/loc
14,2
12,2

Tabelul V.1.2
Cluj
Iaşi Bucureşti

-

5,4

10,9

2.ponderea salariaţilor în ind. electro faţă
de total salariaţi din ind. locală %
67
- Cu Combinatul Electronic
1. producţia globală electrotehnică
şi electronică pe cap de locuitor
mii lei/ loc
32,5

38

-

18

14,8

30,2

18,3

23,7

13,3

2.ponderea salariaţilor în ind electro
faţă de total salariaţi în ind. locală %

50,7

46,9

17,2

32,5

25,6

Capitolul VI – Surse de utilităţi şi reţele exterioare şi capitolul VII Cooperări nu prezintă interes sub aspect istoric
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Cap. VIII Investiţii
Comparând valoarea investiţiilor de bază, colaterale şi conexe pe
amplasamente rezultă că cea mai avantajoasă soluţie este amplasarea în
municipiul Cluj. În etapa I-a investiţia totală pentru construcţii-montaj este de
387 mil.lei, cu o eşalonare anuală a lucrărilor, astfel:
- 1975 – 87 mil lei,
- 1976 – 100 mil lei
- 1977 – 100 mil lei
- 1978 – 100 mil lei
Cap IX Organizarea executării lucrărilor de C+M
Planul cincinal 1976-1980 prevede punerea în funcţiune a primei
etape a lucrărilor la finele anului 1980. Studiul propune devansarea acestei
date astfel:
- prima punere în funcţiune – trim IV 1977
- a doua punere în funcţiune (capacitatea finală etapa I) trim IV 1979
Pentru realizarea acestor termene se propun următoarele faze ale
lucrărilor:
- predare Studiu amplasament
31 12 1972
- aprobare Studiu amplasament
31 03 1973
- predare STE
30 09 1973
- aprobare STE
31 03 1974
- elaborare PE
01 04 1974 – 30 06 1975
Cap X. Analiza economică
În rezumat, din analiza valorilor de investiţii şi a celor de producţie
Studiul ajunge la concluzia ca la cele 4 locaţii variaţia de costuri se
înregistrează numai la partea de C+M, datele privind producţia rămânând
constante.
Astfel producţia de 3.000 mil lei se va obţine cu un număr de 10370
salariaţi, din care 8600 muncitori, ceea ce duce în final la realizarea unui
indicator de productivitate de 318.226 lei/salariat şi de 383.720 lei/muncitor.
De asemenea producţia de mai sus se va realiza pe o suprafaţă
construită de 123.000 mp din care productivă 60.000 mp, ceea ce conduce
la un indicator de utilizare a capacităţilor de 26.900 lei producţie globală pe
mp suprafaţă construită şi de 55.000 lei producţie globală pe mp de
suprafaţă productivă.
Concluziile Studiului sunt că, pe amplasamentul cel mai favorabil,
municipiul Cluj “indicatorii de eficienţă ai investiţiei, cel al productivităţii
muncii şi cel de utilizare a capacităţilor de producţie situează viitorul
Combinat pe un plan superior în raport cu cei realizaţi în întreprinderile
şi secţiile existente cu profil asemănător şi ca atare Combinatul se
justifică ca necesitate, oportunitate şi eficienţă economică”
Cap XI Analiza comparativă a amplasamentelor
Din multitudinea de date conţinute în peste 260 pagini pentru a
fundamenta soluţia optimă şi din analizele comparative am considerat că
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pentru “istorie” este necesar să reţinem şi să prezentăm mai detaliat doar
următoarele aspecte rezultate din Studiile - ofertă – prezentate de cele patru
oraşe :
- date economice generale,
- resursa umană,
- starea învăţământului,
Aceste date oferă cititorului interesat imaginea nivelului de
industrializare din acei ani, a disponibilităţii forţei de muncă şi a capacităţii de
educaţie şcolară.
Municipiul Craiova
Prin adresa nr 12378/12 oct 1972 a Consiliului Popular judeţean Dolj,
semnată de preşedintele acestuia, ing.C.Băbălău, se comunică următoarele
date generale
- Populaţia judeţului la recensământul din 13 martie 1966: 691.116
- Populaţia activă neocupată este următoarea :
Mii persoane
Total judeţ, din care :
- elevi şi studenţi peste 16 ani.
- populaţie casnică şi alte categorii
de populaţie cu vârstă de muncă
Din total judeţ,
Total municipiu Craiova, din care
- elevi şi studenţi peste 16 ani
- populaţie casnică şi alte categorii
de populaţie cu vârstă
de muncă

1972

1973

1974

1975

58,2
30,7

69,5
34,2

71,0
36,0

71,8
37,3

27,5

35,3

35,0

34,5

31,6
9,5

32,3
9,9

33,0
10,2

33,8
10,6

22,1

22,4

22,8

23,2

- Absolvenţi din liceele de specialitate promoţia 1972 şi numărul de
elevi admişi în anul de învăţământ 1972:
Absolvenţi
Admişi
Liceul industrial energetic Craiova – durata 4 ani –
- electro-energeticieni
- mecano-energeticieni
Liceul industrial construcţii de maşini – durata 4 ani
-maşini şi aparate electrice
- tehnicieni construcţii de maşini
- maşini şi utilaje
Şcoala profesională energetică – durata de 3 ani –
- lăcătuşi mecanici, constructori de maşini
- electricieni, constructori maşini electrice

26
34

36
36

30
68

72
36

-

35
35

În municipiul Craiova se găseşte baza materială pentru calificarea
cadrelor necesare noului obiectiv, întrucât există:
- 5 licee de cultură generală,
- 9 licee de specialitate,
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- 5 şcoli de specializare postliceală,
- 12 şcoli profesionale,
- 6 şcoli de maiştri.
În aceste unităţi şcolare există posibilitatea profilării pentru pregătirea
muncitorilor în specialitatea dorită.
Numărul de elevi se poate stabili în funcţie de necesităţi.
Municipiul Timişoara
Prin adresa nr 7353/13 oct 1972 Consiliul Popular al judeţului Timiş,
Direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale comunică următoarele
date:

Populaţia la sfârşitul anului
Jud. Timiş
Mun. Timişoara
Nr. salariaţilor la 1000 locuitori
Jud.Timiş
Mun.Timişoara
Nr. salariaţilor din industrie la 1000 loc.
Jud.Timiş
Mun.Timişoara
Producţia globală industrială pe cap de
locuitor
Jud.Timiş
Mun.Timişoara
Populaţia ocupată în agricultură
Jud.Timiş
Nr.absolvenţior din liceele de cultură
generală
Jud.Timiş

1965

1970

1975

loc

607.358
185.142

638.045
207.947

651.000
221.000

sal

298
531

318
568

351
633

sal

120
272

135
292

155
339

lei

10.857
25.381

16.978
39.717

28.131
69.127

nr.

127.900

120.500

112.000

abs

2.853

2.469

2.500

În baza datelor de mai sus, se concluzionează că judeţul Timiş
dispune de forţa de muncă potenţială pentru darea în exploatare în anii
1977–1978 a noului obiectiv.
Comitetul executiv al Consiliului Popular al judeţului Timiş, prin
adresa nr 23.470/17 oct.1972 face următoarele precizări:
a) În Timişoara există mai multe unităţi mari cu profil de
electrotehnică şi construcţii de maşini, din care unele cu o vechime de peste
50 de ani, care însumează un efectiv total de peste 20.000 muncitori
(exclusiv cei încadraţi în unităţile de profil prestatoare de servicii pentru
populaţie). Dintre acestea se menţionează Electrobanat, uzina Electromotor,
Electrometal, uzinele Mecanice şi sunt în faza de punere în funcţiune noi
unităţi de profil ca Fabrica de aparate de măsură şi control şi Fabrica de
matriţe tehnologice, În anul 1973 urmează să intre în funcţiune Fabrica de
memorii din ferite.
b) Învăţământul de cultură generală şi de specialitate tehnică din
municipiul Timişoara dă un număr de cca 2.500 de absolvenţi anual. La
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aceştia se adaugă cei aproape 2.000 de absolvenţi ai şcolilor profesionale,
constituind astfel a importantă rezervă de mână de lucru tânără calificată.
În Timişoara funcţionează în prezent următoarele licee şi şcoli
profesionale:
16 licee, din care:
- 5 licee de cultură generală,
- 1 liceu pentru prelucrarea datelor pe calculator,
- 1 liceu industrial pentru construcţia de maşini
- 1 liceu energetic
- 8 licee industriale cu alte profile (nelegate de electronică)
11 şcoli profesionale, din care:
- 1 şcoală profesională pentru prelucrări mecanice,
- 1 şcoală profesională a uzinei Electromotor,
- grupul şcolar PTTR
- 1 şcoală profesională cu profil de construcţii de maşini,
- 1 şcoală profesională cu profil energetic,
- 6 şcoli profesionale cu alte profile.
4 şcoli de calificare postliceale de 3 ani,
- 1 şcoală a uzinei Electromotor,
- 1 şcoală de telecomunicaţii,
- 1 şcoală a UCECOM de radio-televizoare,
- 1 şcoală cu profil sanitar
4 şcoli de maiştri
- 1 şcoală de maiştri a uzinei Electromotor
- 3 şcoli de maiştri de alte profile.
În şcolile profesionale şi liceele de specialitate pot fi atraşi anual între
8000-9000 absolvenţi ai şcolilor generale.
La reţeaua şi profilul şcolilor existente în cadrul planului de dezvoltare
al învăţământului se pot înfiinţa noi grupuri şcolare care să pregătească
mâna de lucru calificată de nivel mediu în domeniul electronicii. În ce
priveşte cadrele didactice, acestea pot fi asigurate în mare majoritate pe
plan local
c) Existenţa unui învăţământ politehnic cu vechi tradiţii, în care
funcţionează Facultatea de electrotehnică, cu secţiile de electromecanică,
calculatoare, electroenergetică, electronică aplicată şi Facultatea de
mecanică cu secţiile tehnologia construcţiilor de maşini, tehnologia
mecanică, maşini hidraulice, material rulant, utilaj şi tehnologia sudurii,
asigură anual un număr de câte 200 absolvenţi fiecare facultate. Totodată
secţiile de subingineri în aceste ramuri asigură anual un număr de cca 100
de absolvenţi.
Pentru o şi mai bună asigurare a mâinii de lucru calificate specifice
acestei ramuri propunem a se înfiinţa un grup şcolar profesional şi tehnic
electronic, încă din anul şcolar 1974-1975 primii absolvenţi putând fi
încadraţi odată cu intrarea în funcţiune a primei etape.
.......
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Municipiul Cluj
Consiliul Popular al judeţului Cluj, Direcţia pentru probleme de muncă
şi ocrotiri sociale, sub semnătura directorul DJS – P.Oltean, comunică
următoarele date:
- Populaţia judeţului la recensământul din 13 martie 1966: 629.746 pers.
1965
1970
1975
1980
Nr. salariaţilor la 1000 locuitori
Jud.Cluj
267
299
318
338
Mun.Cluj
520
537
551
585
Nr. salariaţilor din industrie la
1000 loc.
Jud.Cluj
111
134
143
152
Mun.Cluj
215
244
259
268
Producţia globală industrială pe
cap de locuitor – mii lei
Jud.Cluj
9,4
16,3
26,8
39,8
Mun.Cluj
16,9
26,9
42,8
61,7
Nr. şcoli profesionale
Jud Cluj
15
16
17
……
Mun.Cluj
9
10
10
……
Nr.absolvenţior din toate şcolile
profesionale
Jud.Cluj
2637
3502
5156
7500
Mun.Cluj
1988
2215
2945
3900
Nr.absolvenţilor din şcolile profesionale cu profil industrial
Jud.Cluj
2137
3063
4598
6900
Mun.Cluj
1569
1919
2628
3600
Nr.licee de specialitate
Jud.Cluj
8
14
.....
Mun.Cluj
5
9
.....
Nr.absolvenţilor din toate liceele
de specialitate
.Jud.Cluj
761
1109
2300
Mun.Cluj
-.
452
841
2100
Nr.absolvenţi din liceele de
specialitate cu profil industrial
Jud.Cluj
142
616
1800
Mun.Cluj
110
539
1600
Învăţământ superior – nr facultăţi
Mun.Cluj
27
26
22
.......
Nr.abs. de învăţământ superior
Jud.Cluj
3046
3830
3678
4000
Mun.Cluj
3046
3830
3678
4000
Date suplimentare :
- Ritmul mediu anual de creştere a numărului total de salariaţi pe judeţ este:
- în cincinalul 1966-1970
3,6%
- în cincinalul 1971-1975
2,3%
- în cincinalul 1976-1980
2,2%
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- Ritmul mediu de creştere a numărului de salariaţi din industrie pe judeţ:
- în cincinalul 1966-1970
5,3%
- în cincinalul 1971-1975
2,9%
- în cincinalul 1976-1980
2,3%
Institutul Politehnic Cluj – Facultatea de Electrotehnică, prin adresa nr
1578/21 oct 1972, sub semnătura prof.dr.ing Marius Hăngănuţ, face
următoarele precizări suplimentare:
1. Numărul absolvenţilor Facultăţii de electrotehnică din Cluj este:
Anul
1965
1966
1967
1968

Ingineri
75
78
93
103

Subingineri
-

Anul
1969
1970
1971
1972

Ingineri
118
86
96
98

Subingineri
38

Întrucât în prezent raportul studenţi/cadre didactice este de numai 6
la facultatea noastră, se apreciază că cifrele de şcolarizare pot fi mărite cu
50% fără modificări esenţiale în statele de funcţiuni.
Profilul facultăţii permite dezvoltarea unui învăţământ de ingineri şi
subingineri în domeniul construcţiei de aparatură electronică profesională
fără prea mari greutăţi. Prin aceasta numărul absolvenţilor se poate mări cu
100% faţă de situaţia actuală.
2. Municipiul şi judeţul Cluj deţine în prezent industrii care prin profilul
lor actual se pretează la o colaborare productivă directă cu Combinatul
Electronic. Dintre acestea menţionăm :
• Electroceramica Turda – produse ceramice pentru izolatori de înaltă
tensiune şi frecvenţe înalte.
• Sinterom Cluj – produse sinterizate, izolatori pe treceri metalice.
• Tehnofrig Cluj – piese turnate şi prelucrări mecanice de precizie,
specifice şi pentru aparatura medicală (de ex. aparate Roentgen).
• Armătura Cluj – piese turnate de dimensiuni mici, acoperiri
galvanice, specifice şi pentru accesorii de aparatură electronică
profesională.
• Metalul Roşu Cluj – tehnologie industrială pentru circuite imprimate.
• Centrul de pulberi al Institutului Politehnic Cluj – piese sinterizate
specifice şi pentru aparatura de electronică profesională.
• Fabrica de maşini de ridicat şi dispozitive hidraulice – în curs de
amplasare şi construcţie cu profil de prelucrări mecanice de precizie.
3. În completarea datelor privind învăţământul mediu de profil
menţionăm existenţa următoarelor unităţi:
• Şcoala postliceală de telecomunicaţii din Cluj,
• Şcoala profesională de telecomunicaţii din Oradea, coordonată de
Cluj.
Ambele aparţin de Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor
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4. În cadrul învăţământului superior universitar şi tehnic îşi
desfăşoară activitatea importante colective de cercetare ştiinţifică a căror
preocupare se încadrează în profilul Combinatului Electronic, astfel:
• Tehnica frecvenţelor ultra înalte,
• Spectroscopie în microunde,
• Studiul proprietăţilor dielectrice,
• Proprietăţi electrice şi magnetice ale corpului solid,
• Defectoscopie nedestructivă,
• Creştere de monocristale cu directe aplicaţii în construcţia LASERilor,
• Izotopi stabili, aparatură de măsură şi diverse aplicaţii ale izotopilor
stabili, printre care şi în medicină,
• Spectrometrie de masă,
• Separare electromagnetică de masă,
• Microproducţie de termistoare pentru măsurarea extrem de precisă
a temperaturilor,
• Ceramică electrotehnică,
• Aparatură de măsură electrică şi electronică,
• Aparatură numerică pe bază de circuite integrate,
• Sisteme de reglare automată şi acţionări electrice de mare precizie,
• Stabilizatoare de curent şi tensiune de mare putere şi înaltă precizie.
Această enumerare reprezintă câteva dintre preocupările mai
importante, care, fie direct fie prin reprofilare, ar putea contribui la asigurarea
concepţiei de aparatură electronică profesională, împreună cu colectivele
deja existente.
În municipiul Cluj lucrează în prezent în ramura telecomunicaţiilor cca
1000 de persoane.
Municipiul Iaşi
Consiliul Popular al judeţului Iaşi, Direcţia pentru probleme de muncă
şi ocrotiri sociale transmite adresa nr 7835/ 20 oct 1972 , sub semnătura
directorului Apăvăloaie I, cu următoarele date:
Aviz de principiu privind asigurarea forţei de muncă necesară amplasării
unui Combinat Electronic în municipiul Iaşi:
Natalitatea în judeţul Iaşi, în anul 1971
(la 1000 locuitori)
25,1
Populaţia totală – mii persoane
Populaţia activă (resurse de muncă) – mii persoane
Total salariaţi - mii persoane
Nr.salariaţilor la 1000 locuitori
Populaţia ocupată în CAP-uri – mii persoane
Populaţia ce va deveni disponibilă din CAP-uri în
perioada 1972–1975 - mii persoane
16
Populaţia neocupată – total - (populaţie casnică şi
alte categorii de vârstă de muncă) - mii persoane
Numărul absolvenţilor de licee – neîncadraţi – mii
Numărul absolvenţilor de şcoli generale – neîncadraţi
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1972

1975

705
400
146,6
208
150

733
415
165,6
220
134

34,4
3

40,7
5

(din care 2000 în agricultură) - mii persoane
Numărul şcolilor profesionale existente
Numărul liceelor de specialitate existente
Numărul total al absolvenţilor:
- şcoli profesionale
- licee de specialitate
Numărul locurilor în şcolile înrudite cu specialitatea
electronică (liceu energetic, liceu construcţii de
maşini, şcoală profesională energetică)
Numărul locurilor la facultatea de electronică
Numărul liceelor teoretice
Numărul locurilor din liceele teoretice
Şcoli care îşi pot schimba profilul:
- 1 liceu agricol, locuri
- 2 licee teoretice

3,5
16
13

9

3872
1400
460
40
13
2200
183

Date suplimentare
• Există pe plan local o tradiţie industrial-tehnică ce poate fi canalizată
şi adaptată la cerinţele producţiei industriale din domeniul electronic
( nn. În acel an era în construcţie fabrica Tehnoton)
• Institutul Politehnic Iaşi produce anual cca 900 absolvenţi (număr ce
va creşte în următorii ani la cca1200), absolvenţi ce vor putea
asigura noul Combinat cu cadre superior calificate,
• Numărul locurilor în şcolile înrudite cu specialitatea electronică – de
460 elevi pe an – şi împreună cu absolvenţii şcolilor existente care-şi
pot schimba profilul, vor putea asigura anual peste 1000 muncitori
calificaţi şi maiştri pentru noul Combinat.
• Amplasarea Combinatului Electronic la Iaşi va asigura diversificarea
producţiei industriale locale şi va ridica ponderea la export a
acesteia. Prin crearea Combinatului s-ar asigura debuşeu pentru
absolvenţii Institutului Politehnic local, care în momentul de faţă se
distribuie în restul ţării.
Cap XII – Concluzii
(se redă integral textul acestui capitol conform Studiului, pag 99 -101)
.
1 Având în vedere creşterea necesarului de produse electronice atât
pentru piaţa internă cât şi pentru export crearea Combinatului Electronic, ce
face obiectul documentaţiei de faţă, este necesară şi justificată.
Profilul de producţie al combinatului va fi cel din Anexa II.3
Principalii indicatori tehnico-economici la nivelul anului 1980 sunt daţi
în Anexa II.6.
Indicatorii tehnico-economici predeterminaţi şi care vor fi definitivaţi
pe baza STE-urilor ce urmează a se elabora – sunt superiori celor obţinuţi la
unităţile cu profil similar din ţară şi se situează la nivelul realizărilor bune pe
plan internaţional. Şi din acest punct de vedere construirea acestui
Combinat este justificată.
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2. Prin extinderea FEMI-Bucureşti şi punerea în funcţiune a fabricii
TEHNOTON-Iaşi se asigură demararea fabricaţiei produselor din profilul
Combinatului şi pregătirea fabricaţiei pentru secţiile noului Combinat.
3. Pe baza studiilor întreprinse, rezultă că noul Combinat Electronic
se poate amplasa în oricare din cele patru localităţi studiate.
Având în vedere creşterea necesarului de echipamente şi de produse
din domeniul electrotehnic şi electronic, ţinând seama de unităţile existente,
pe baza celor expuse mai înainte în prezenta documentaţie, se propune
următoarea profilare şi specializare a unităţilor de producţie pe localităţi:
3.1 Bucureşti: unităţile de producţie urmează a fi profilate în special
pe tehnica prelucrării şi transmiterii datelor, în plus se va menţine producţia
de componente, de electronică pentru bunuri de larg consum (televiziune) şi
unele echipamente de radiocomunicaţii profesionale.
3.2 Craiova : urmează a se dezvolta în continuare pe produse de
electrotehnică generală, în special în domeniul curenţilor tari şi tensiunilor
înalte.
3.3 Timişoara : unităţile se vor profila pe produse şi echipamente de
electrotehnică specială şi unele produse de electrotehnică generală în
domeniul tensiunilor joase.
3.4 Cluj : uzinele ce urmează a de construi în această localitate vor fi
profilate şi specializate pe produse şi echipamente în domeniul frecvenţelor
înalte şi electronică profesională.
3.5 Iaşi : se va dezvolta în continuare, în domeniul audiofrecvenţei şi
a bunurilor de larg consum electronice.
4. După aprobarea amplasamentului, varianta optimă de amplasare,
în cadrul localităţii aprobate, va fi definitivată pe baza STE-urilor ce urmează
a se elabora.
5. Indiferent de amplasamentul aprobat este necesar ca toate
celelalte amplasamente analizate să fie reţinute pentru dezvoltarea unităţilor
din industria electrotehnică şi electronică în conformitate cu profilul şi
specializare din Anexa XII.1
6. Pentru desfăşurarea în continuare a lucrărilor trebuie luate
următoarele măsuri:
6.1 Întocmirea unui program privind diversificarea produselor
existente şi asimilarea de noi produse, din profilul Combinatului, corelat cu
punerile în funcţiune a secţiilor acestuia.
6.2 Dezvoltarea încă din 1973 a ICE. şi crearea unei filiale a acestui
institut în localitatea ce se va proba pentru amplasarea Combinatului,
specializată pe probleme ridicate de unităţile acestuia.
6.3 Mărirea, din anul 1973, a capacităţii de proiectare a Institutului
Electrouzinproiect la necesităţile impuse de Combinatul Electronic şi crearea
unei filiale a institutului în localitatea de amplasare a acestuia.
6.4 În cadrul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului trebuie întocmit
un program care să asigure şcolarizarea personalului tehnic de toate
categoriile, necesar Combinatului Electronic în conformitate cu Tabelul
IV.1.1
6.5 Asigurarea de către forurile locale a locuinţelor necesare, corelat
cu programul de şcolarizare şi de recrutare a cadrelor, cu începere din 1973.
6.6 Întocmirea unui detaliu de sistematizare a localităţii corelat cu
elementele Studiului de faţă.
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6.7 Realizarea investiţiilor conexe eşalonat, conform celor expuse la
cap VIII.
x
x
x
AVIZ nr 298 dat în şedinţa din 10 01 1973
În scopul nominalizării în plan a unor investiţii de legătură cu viitorul
cincinal şi ţinând cont de orientările date de lucrările Conferinţei Naţionale a
PCR din iulie 1972, de analizele făcute privind dezvoltarea în continuare a
industriei electronice precum şi în conformitate cu indicaţiile date de
Conducerea Superioară la 7 – 8 sept 1972, a fost elaborat un Studiu
preliminar al nivelului capacităţilor de producţie şi posibilităţile de amplasare
în localităţile Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara a unui Combinat Electronic.
Pentru nivelul anului 1990 Studiul ia în considerare o producţie de
2.000 milioane lei/an de aparate electronice de măsură şi echipamente de
radiocomunicaţii terestre, de radionavigaţie pentru marină şi aviaţie şi de
staţii de relee pentru radiodifuziune şi televiziune şi o producţie primară şi
auxiliară de 1.300 mii lei/ an, piese şi subansamble de mecanică fină, de
piese injectate din mase plastice şi aliaje neferoase, de organe de
asamblare şi de matriţe şi utilaje specifice. Acest profil conduce la in volum
de investiţii de aproximativ 1.450 milioane lei, din care 350 milioane lei
pentru construcţii-montaj, suprafaţa construită fiind de 120 mii m.p.
desfăşuraţi pentru 10.300 salariaţi.
În urma analizei comparative a amplasamentelor studiate în
localităţile Cluj, Craiova, Iaşi şi Timişoara, Studiul consideră amplasamentul
în municipiul Cluj ca preferabil.
Diversitatea profilului, nivelul ridicat al valorii investiţiilor şi
suprafeţelor construite, numărul mare de salariaţi fac ca avantajele realizării
unui Combinat electronic să fie depăşite de dezavantajele concentrării
acestei industrii într-o singură localitate, din următoarele cauze:
- se introduce o varietate excesivă de tehnologii diferite pe cel puţin
trei nivele de complexitate diferite a produselor – echipamente, aparate,
componente, fără modele similare în străinătate, profilarea şi proiectarea în
bloc a unităţii devenind practic imposibilă;
- în exploatare de asemeni se introduce un nomenclator de produse
şi materiale atât de întins şi variat încât avantajele centralizării administrative
sunt depăşite de dezavantajele lipsei de specializare tehnică;
- se creează o utilizare inegală a centrelor universitare cu secţie de
electronică şi respectiv a cadrelor de electronişti precum şi o deservire mai
inegală a unităţilor de “service” de pe teritoriul ţării, neutilizându-se în
special municipiul Bucureşti ca centru universitar şi zone industriale
electronice existente, inclusiv centrele de cercetare electronice şi
colaboratoare.
Practica dezvoltării industriei electrotehnice şi electronice a arătat că
în acest domeniu modul de dezvoltare cel mai natural şi economic constă în
crearea de unităţi noi limitate pentru un profil restrâns la o categorie de
produse stabilizată şi de serie mare, eliberându-se astfel întreprinderile
existente pentru dezvoltarea acelor produse a căror evoluţie este în curs,
mărimea seriilor fiind în consecinţă mai redusă; acest mod de dezvoltare
permite ca unităţile noi să poată fi pregătite cu forţă de muncă şi pregătire
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tehnică în unităţile existente iar acestea să utilizeze cadrele specializate
pentru produse şi tehnologii din ce în ce mai avansate şi dificile.
Din discuţii a reieşit de asemenea necesitatea amplasării noilor
dezvoltări de capacităţi în localităţile unde sunt şi alte unităţi de profil cu care
acestea să coopereze. De asemenea se impune să existe o legătură cu
instituţiile de învăţământ superior şi cu institutele de cercetări, inclusiv filiala
institutului în domeniul tehnicii de calcul de la Cluj.
De menţionat că se consideră că municipiul Craiova este preferabil
să fie destinat pentru dezvoltarea industriei electrotehnice.
x

x

x

În urma analizei documentaţiei , a discuţiilor purtate, a necesităţii
adâncirii profilării şi specializării precum şi a indicaţiilor date de Conducerea
Superioară de Partid şi de Stat la 20 noiembrie 1972, Comisia TehnicoŞtiinţifică supune Conducerii ministerului următorul:
AVIZ
Se avizează favorabil Studiul preliminar al nivelului capacităţilor şi
posibilităţilor de amplasare pentru Combinatul Electronic” cu următoarele
precizări:
1. Să se renunţe la concentrarea întregului profil de producţie propus
într-un singur combinat şi să se repartizeze acest profil în primul rând pe
acţiuni de dezvoltare a întreprinderilor existente propunându-se unităţi noi
numai în cazul unor grupe de produse noi şi puţin compatibile cu produsele
prevăzute la întreprinderile existente.
2. Să se utilizeze studiile de amplasament în municipiul Cluj, Iaşi şi
Timişoara pentru unităţile noi ce vor rezulta conform pct. 1.
3 Să se elaboreze temele pentru studiile tehnico-economice pentru
unităţile noi şi dezvoltările prevăzute în Anexa (cu termene de punere în
funcţiune în anii 1976-1980) în sem I 1973.
4. La elaborarea studiilor de prognoză se va definitiva schema de
dezvoltare a industriei electronice şi repartizarea pe întreprinderi şi
amplasamente conform Anexei şi se va completa cu nivelele de capacităţi.
5. Se acordă calificativul “foarte bine” pentru Studiul care a făcut
obiectul prezentei analize.
Preşedinte : Director general – ing A. Predoi
Membrii CTS: ing S.Segal
ing.D.Simulescu
ing P.Roşca
ing N.Raciu
ing.G.Vintilă
ing.N.State
ing.P.Bugeanu
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Departamentul industriei electrotehnice
şi electronice
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Anexa II.1

Structura industriei electronice

Anexa II.2
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Combinatul Electronic
Profilul producţiei

Anexa II.3

1A.Aparatură electronică de măsurare a mărimilor electrice
1.1 Osciloscoape
1.6 Tranzistormetru portabil
1.2 Numărător universal
1.7 Convertor de joasă tensiune
1.3 Voltmetru numeric
1.8 Milivoltmetru electronic
1.4 Frecvenţmetru numeric cu
1.9 Punte R.L.C portabilă
circuite integrate
1.11 Multimetru electronic universal
1.5 Multimetru numeric
1.11 Voltmetru electronic universal
1B.Aparatură electronică de măsurare a mărimilor neelectrice
1.1 Punte tensometrică
1.2 Vibrometru portabil
1.3 Torsiometru
1.4 Ap. electronic control dimensional
1.5 Stroboscop
1.6 Rugozimetru
2. Aparatură de radiocomunicaţii terestre de uz comun
2.1 Radiotelefoane profesionale (portabile, mobile, staţionare) cu MF în
banda 170 MHz
2.2 Radiotelefoane profesionale (portabile, mobile, staţionare) cu MF în
banda 400 MHz
2.3 Radiotelefoane profesionale cu BLU pe unde scurte
2.4 Echipamente de radiocomunicaţii duplex pentru sistemul radio-mobil
(inclusiv adaptoare pentru reţeaua automată). Variante pentru vehicule
şi trenuri. Partea de echipament pentru vehicule şi reţeaua fixă.
2.5 Echipamente radio de chemare şi alarmare. Variante pentru mică
distanţă (interiorul întreprinderii) şi pentru mare distanţă (teritoriul unui
cartier sau oraş).
2.6 Radiotelefoane pentru public (pescari, vânători, automobilişti)
2.7 Amplificatoare.
3. Echipamente de radiocomunicaţii pentru marină şi aviaţie
3.1 Echipamente de radiocomunicaţii pentru aviaţie
3.1.1 Staţii de radiolegătură modulare cu sute de canale
3.1.2 Staţii de emisie-recepţie cu uus pentru avarie
3.1.3 Staţii de radiolegătură modulare în UHF
3.2 Echipamente de radiocomunicaţii pentru marină
3.2.1 Emiţător fix principal şi Emiţător de rezervă şi avarie
3.2.3 Receptor principal + de rezervă + de avarie
3.2.5 Staţie portabilă pentru avarie
3.2.6 Staţii de antialarmare
4. Aparatură de radionavigaţie
4.1 Aparatură de radionavigaţie pentru aviaţie
4.1.1 Radiocompas automat, Radioaltimetre, Staţie de întrebarerăspuns
4.2 Aparatură de radionavigaţie pentru marină
4.2.1 Radiogoniometrie
5.Echipamente pentru staţii şi relee pentru radiodifuziune şi televiziune
5.1 Emiţătoare
5.2 Retranslatoare şi Linii de radiorelee
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Combinatul electronic

Anexa II.4
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Producţia globală a uzinelor de produse electronice pentru
radiocomunicaţii în perioada 1970 - 1990 -mil lei Anexa II.5
Nr Întreprinderea şi
1970 197419751976 19771978197919801985 1990
crt grupa produse
I Fabrica Aparate
Electronice de
Măsură şi Industriale- 138 300 897 1275 1285 1525 1450 1500 2200 3600
FEMI Bucureşti, din
care
1. Aparatură electronică
3)
de măsurat
2,5 20 121 225
2. Aparatură electronică
1)
industrială
0,5 10 98 105 115 155 200
3. Aparatură electronică
2)
medicală
10 20 25 170 220 270 300 400
4. Aparatură de
3)
radiocomunicaţii
125 250 110 275 350 400 100
terestre profesionale
5. Aparatură de
radiocomunicaţii
543 600 600 700 850 1100 2200 3600
terestre speciale
II

Fabrica TEHNOTON,
Iaşi, din care

350 1129 1250 1340 1420 1490 1560 2020 2925

1. Secţ. radioreceptoare - 350 829 910 950
2. Secţ. radiocomunicaţii
profesionale
- 300 340 390
2.1 Echipament de TV în
circuit închis
100 110 120
2.2 Echipament electronic
de radiocomunicaţii
- 200 230 270
pt. aviaţie şi marină
III
1.
1.1
1.2
1.3
1.4

Combinatul
Electronic, din care
Secţii producţie de
bază
Secţia Aparatură
electronică de
măsurat
Secţia
radiocomunicaţii
terestre de uz comun
Secţia:echipamente
radiocomunicaţii
pt.marină şi aviaţie
Secţia: Aparatură de
radionavigaţie pt
aviaţie şi marină

-

-

-

-

-

-

25

Transferat de la
FEMI

960 960 960 1720 2425
460 530 600 300

500

130 140 150 300
3)
330 390 450

500

415 1230 2185 3300 7760 17150

- 340 660 1430 2000 5760 13550
340 460 580 700 2460 7650

Transferat de la
FEMI

-

- 400 600 1200 2000

Transferat de la
TEHNOTON

-

-

Produse NOI
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-

-

800 1500

200 300 450 800

1500

1.5 Secţia: Echipamente
pt.staţii şi relee pt.
Transferat de la
radiodifuziune şi
MPTC
televiziune
2. Secţii ale producţiei
pt. producţia primară
(de piese şi
subansamble) şi de
25 75 305
producţia auxiliară
2.1 Secţia Piese şi
subansamble de
- 60
mecanică fină
2.2 Secţia Piese din
mase plastice şi piese
din aliaje neferoase
- 60
turnate sub presiune
2.3 Secţia Organe de
conectare şi
- 60
asamblare
2.4 Secţia: Matriţe şi
utilaje speciale
- 25 75 125
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50

250 500

900

755 1300 2000 3600
225 400 600

1200

175 300 400

800

175 400 600

800

180 200 400

800

Combinat Electronic total,din care 3.30010370 1.163 482
1. Secţii de producţie de bază total,
din care

2.000 4.650

Suprafeţe construite
desfăşurate productive, mii. mp

Suprafeţe construite
desfăşurate totale, (mii mp)

Număr
salariaţi

Anexa II.6

Din care import, mil lei

Denumirea

Producţia globală
(mil.lei)

Nr.
crt

Investiţii tehnologice,
echipamente şi alte chelt., mil.lei

Indicatori tehnico-economici principali pentru anul 1980

123

60

530 158

68

34

1.1 Secţia de aparatură electronică de
măsură

700 1.720

234

47

30

1.2 Secţia de radiocomunicaţii
terestre de uz comun

600 1.000

144

29

18

1.3 Secţia de echipamente de
radiocomunicaţii pentru marină şi
aviaţie

15

9

Producţie după anul 1980

1.4 Secţia de aparatură de
radionavigaţie pt.marină şi aviaţie

450 1.280

94

47

12

6

1.5 Secţia de echipamente pentru
staţii şi relee pentru radiodifuziune
şi televiziune

250

58

35

8

4

633 324

55

26

620

2. Secţii pentru producţia primară
(de piese şi subansamble) şi de
producţie auxiliară

1.300 5.720

2.1 Secţia de piese şi subansamble
de mecanică fină

200 1.330

128

64

9

4

2.2 Secţia de piese din mase plastice
şi piese din aliaje neferoase
turnate sub presiune

400 1.750

234

70

15

8

2.3 Secţia de organe de conectare şi
asamblare

300

870

115

95

13

6

2.4 Secţia de matriţe şi utilaje
speciale

400 1.770

156

95

17

8
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Anexa II.7
Combinatul Electronic
Materiale din ţară nivel 1980
Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumirea materialului
Tablă silicioasă
Laminate de oţel
Laminate de alamă
Laminate de cupru
Laminate de aluminiu
Aluminiu şi aliaje de aluminiu
Mase plastice
Izolatori ceramici
Oţel aliat de scule
Oţel carbon de scule
Oţel rapid
Sârmă bobinată izolată cu email
Sârmă bobinată izolată cu textil
Componente electronice
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U.M
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
mil.lei

Cantitate
1.200
7.500
550
250
200
250
750
500
150
30
8
250
100
480

Obs.

Propuneri de repartizare întreprinderi pe amplasamente Anexa II.8
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Profilarea şi specializarea industriei electronice şi electrotehnice pe
localităţile analizate
Anexa XII.1
BUCUREŞTI (numai industria electronică, exclusiv electrotehnică şi
automatizări)
Profilul de producţie :
- Tehnica prelucrării şi transmiterii datelor,
- Electronica de larg consum,
- Unele echipamente de electronică profesională cu destinaţie specială
Uzine sau întreprinderi în profil Punere Milioane lei
în funcţ
1975
1980
1990
Fabrica de Calculatoare electronice 1971
1.804
8.557 38.000
Fabrica de Echipamente periferice
– FEPER
1975
309
3.150 9.803
Fabrica de Cinescoape
Existent 1.030
855 1.800
Existent
IIS Electronica Baicului (cu
extinderi în Pipera)
2.915
3.870 5.500
IPRS – Băneasa
Existent 1.873
3.314 6.100
FEMI
Existent
897
1.500 3.000
Centrul de Cercetări pentru
produse de larg consum
1974
Institutul deTehnică de calcul –ITC Existent
Institutul de Cercetări electronice – Existent
ICE
Centru de Cercetări pentru piese şi
Componente electronice – CCPCE Existent
T OTA L
8.828
21.246 64.203
CRAIOVA
Profilul de producţie :
- Electrotehnică generală în domeniul curenţilor tari şi tensiunilor înalte
Uzine sau întreprinderi de profil
Punere Milioane lei
în funcţ. 1975
1980
1990
3.400
5.400
11.400
Uzinele Electroputere cu fabricile
- Fabrica de Motoare electrice
Existent
- Fabrica de Transformatoare de
mare putere
Existent
- Fabrica de Aparate electrice de
Înaltă tensiune
Existent
- Fabrica de Locomotive electrice
Existent
- Centru de cercetări pentru înaltă
Tensiune
Existent
TOTAL
3.400
5.400
11.400
TIMIŞOARA
Profilul de producţie

53

- Electrotehnică generală şi specială
Uzine sau întreprinderi în profil Punere Milioane lei
în funcţ. 1975
1980
Electromotor
Existent
624
1.159
Electrobanat
Existent 1.387
1.311
Electrotimiş
1972
339
800
Fabrica de Aparate electrice de
măsurat
1972
399
845
Fabrica de Memorii du ferite
1973
100
600
TOTAL
2.849
4.715

1990
2.225
3.000
1.400
2.000
1.200
9.825

CLUJ
Profil de producţie
- Înaltă frecvenţă, electronică profesională şi maşini de calcul de birou
Uzine sau întreprinderi în profil
Punere Milioane lei
în funcţ.
1975
1980 1990
Combinatul Electronic
1976
3.300
12.000
Fabrica de Electronică medicală
1978
600
2.400
Fabrica de Electronică industrială
1980
200
15.000
Fabrica de Maşini de calculat
facturat şi contabilizat
1977
1.700
6.700
Fabrica de Unităţi terminale
1980
700
2.000
Centrul de Cercetări pentru
radiocomunicaţii profesionale
1974
TOTAL
6.500 38.100
IAŞI
Profil de producţie
- Audiofrecvenţă şi electronică de larg consum
Uzine sau întreprinderi în profil
Punere Milioane lei
în funcţ. 1975
1980
Fabrica TEHNOTON
1974
1.129
1.560
Întreprinderea de magnetofoane şi
videomagnetofoane
1980
20
Întreprinderea de instrumente
muzicale şi jucării electronice
1980
40
TOTAL
1.620

.........
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1990
2.975
310
300
3.585

I.3 R A P O R T PRIVIND DEPLASAREA DELEGAŢIEI DE
SPECIALIŞTI DIN SECTORUL ELECTROTEHNIC ŞI ELECTRONIC ÎN
URSS ÎN PERIOADA 19–29 APRILIE 1971
N.n. O delegaţie la nivel guvernamental s-a deplasat în URSS cu
scopul de a realiza unele legături comerciale pentru achiziţionarea unor linii
complete de fabricaţie, utilaje şi materiale în domeniul electronic şi a se
informa cu privire la organizarea în această ţară a cercetării-proiectării şi
producţiei în domeniul menţionat. Acest al doilea obiectiv avea ca scop o
documentare cât mai amplă legat de extinderea platformei industriale
pentru electronică din ţara noastră, motiv pentru care din delegaţie a făcut
parte şi directorul Electrouzinproiect, institut care în anul următor avea să
proiecteze Combinatul Electronic menţionat la pct I.1 Acesta este şi motivul
pentru care prezentăm aici acest Raport, fiindcă sunt între puţinii care
cunosc legătura între vizita respectivă şi Combinatul electronic. Raportul
conţine 84 file din care 19 de text propriu zis şi restul anexe.
Planul defalcat al discuţiilor şi deplasările efectuate precum şi
persoanele ce au fost contactate este prezentat în Anexa 1. Lista
obiectivelor vizitate este dată în Anexa 2. Raportul conţine şi 11 Fişe ale
obiectivelor vizitate – 48 file - care conţin informaţii extrem de interesante
astăzi, unele chiar amuzante, fiindcă fixează nivelul tehnologic al URSS din
acel an în raport cu nivelul mondial – dar din motive de spaţiu nu le putem
reda.. Totodată raportul conţine Protocolul semnat împreună cu Anexele lui,
în care sunt menţionate listele de utilaje tehnologice şi materiale pe care
partea română dorea să le cumpere din URSS precum şi răspunsul
sovieticilor.
În cele ce urmează sunt date extrase din textul Raportului, păstrând
întocmai formulările şi numerotarea Anexelor. Intervenţiile sau comentariile
noastre sunt date în note de subsol.
Documentul a fost predat integral Muzeului Universităţii Politehnice şi
în xerox Bibliotecii Academiei pentru sala Mihai Drăgănescu.
Pentru realizarea obiectivelor propuse delegaţia s-a împărţit în grupe
de lucru pentru a putea contacta cât mai multe întreprinderi şi instituţii.
Pe data de 20.04 1971 a avut loc o primă discuţie la Ministerul
Industriei Electronice al URSS, la care a participat întreaga delegaţie unde,
împreună cu partea sovietică condusă de tov C.I. Martiuşov – adjunct al
ministrului, a fost stabilit programul de lucru. Totodată s-au stabilit
problemele ce depind de acest minister, urmând ca pentru rezolvarea
celorlalte probleme incluse în planul delegaţiei române să fie contactate alte
ministere sau societăţi de comerţ exterior

........................................................................
Conform programului stabilit, delegaţia română a prezentat la
această întrevedere o listă cu problemele ce interesează ţara, referitoare la
achiziţionarea unor linii complete de fabricaţie precum şi a unor utilaje şi
aparate de măsură şi control din sfera Ministerului Industriei Electronice.
Pentru o mai bună cunoaştere a produselor ce se realizează în URSS
precum şi pentru o cunoaştere a nivelului tehnico-organizatoric atins în
sectorul electronic s-au convenit o serie de vizite atât la întreprinderi de
producţie cât şi la institute de cercetări din Moscova, Kiev şi Leningrad.
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Descrierea detaliată a obiectivelor vizitate este dată sub formă de fişă
tehnică pe fiecare uzină şi institut.
..............
La Moscova, în ziua de 21.041971 delegaţia a vizitat uzina START
pentru producţia diodelor şi tiristoarelor, în urma căreia au rezultat
următoarele:
- este o fabrică subordonată Direcţiei generale de cercetare pentru
diode,
- este o fabrică profilată pe tehnologia diodelor de toate tipurile, are
3500 de muncitori,
- liniile tehnologice sunt complet automatizate şi au rezerve mari de
capacităţi,
- fabrica are un « birou constructor » cu 450 de specialişti ( 200
6
specialişti pentru procese tehnologice şi 250 specialişti pentru utilare) ,
- sistemul de dispecerat al producţiei şi controlul tehnic sunt deservite
de un centru de calcul electronic, de funcţionarea căruia nu sunt încă
mulţumiţi.
- din discuţiile purtate a reieşit că un asemenea nivel de mecanizare
şi automatizare a producţiei devine rentabil la producţii de peste 15 milioane
diode/an. 7
În aceeaşi zi a fost vizitat Institutul de Automatică şi
Telemecanică, cu probleme de conducere, din Moscova, care este profilat
pe următoarele direcţii
• teoria generală a conducerii şi reglării automate,
• construirea sistemelor moderne automatizare,
• elaborarea sistemelor de conducere automată a proceselor
tehnologice.
Au rezultat următoarele concluzii:
• Institutul, cu o vechime de 35 de ani în domeniu, are 50 de
laboratoare, aparţine din punct de vedere metodologic de Academia
de Ştiinţe a URSS şi din punct de vedere organizatoric şi financiar
de Ministerul de Aparate de Măsură şi Mijloace de Automatizare.
• Institutul se bazează pe legătura strânsă între problemele de
automatizare a proceselor tehnico-economice şi problemele
conducerii automate a instalaţiilor pe care le cercetează.
• În cadrul institutului se împleteşte cercetarea fundamentală cu cea
cu caracter aplicativ
• Institutul are rol de coordonator în stabilirea soluţiilor pentru
problemele de automatizări complexe din economie,
6

Notele de picior reprezintă comentariile coordonatorului.
Aceasta însemna cca 12,9% numai personal de concepţie, fără a mai socoti restul
personalului administrativ, care la noi – sub numele de personal TESA - nu putea să
depăşească 12 % pe economie, iar în ramura industrială trebuia să fie sub 10 %. A
se vedea vol I cap II.7.2 .Chiar şi în rândul ţărilor socialiste România avea voie – prin
lege - să aibă cel mai mic număr de persoane încadrate în activitatea TESA, ceea
ce exprimă faptul că regimul politic aplicat la noi era mai restrictiv decât în alte ţări
socialiste, ba chiar mai dur decât în URSS. Sectorul electronic, fiind unul care
îngloba o mare cantitate de muncă de creaţie, resimţea puternic această restricţie
impusă cu referire la mărimea personalului TESA
7
Pe care ei nu-l atinseseră atunci
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•

Institutul dispune de o dotare forte bună în utilaje şi aparate de
laborator procurate din import sau din URSS precum şi de un
Centru de calcul cu mare capacitate, dotat cu un calculator ICL-4-70
(Anglia). 8
În continuare a fost vizitată uzina Hromatron, unde se montează
cinescoape color. Concluziile desprinse din această vizită sunt următoarele:
• Uzina este o unitate construită în 1970, aparţine de Centrala
Industrială de Tehnica Vidului, care are cca 20.000 salariaţi şi un
profil de producţie de cca 200 grupe de produse. Are un puternic
centru de concepţie, capabil să asigure dezvoltarea uzinei. 9
• Dotarea uzinei este făcută cu utilaje de concepţie proprie, unele fiind
executate după documentaţie sovietică în RPU, RSC şi RDG.
• Utilajele au indicatorii specifici scăzuţi, sunt de mari dimensiuni în
raport cu productivitatea lor (de exemplu automatul de pompe,
maşina de închis, agregatul de aluminizare, automatul pentru
ecran),
• În cadrul sălii de recepţie a uzinei a fost prezentat un televizor color
RCA (SUA) şi câteva televizoare sovietice echipate cu cinescoape
produse în uzină. Imaginea la televizorul produs în SUA era vizibil
superioară calitativ precum şi ca grad de saturaţie a culorilor.
Tehnica TV color în URSS se află abia la început şi multe procese
10
sunt în curs de experimentare şi dezvoltare.
În aceeaşi zi, la Ministerul Industriei Electronice s-au purtat discuţii
despre un centru de cercetare-producţie vizitat de conducerea PCR în
URSS.
Cu această ocazie au fost prezentate liniile de modernizare a
componentelor electronice urmărite de Ministrul Industriei Electronice din
URSS :
1. Introducerea circuitelor integrate monolitice (bipolare şi
monopolare – MOS) cu densitate maximă de integrare pe pastilă (s-au
realizat densităţi de 1300 componente pe structură)
2. Introducerea circuitelor hibrid (cu straturi subţiri şi groase) în
scheme cu precizii şi stabilităţi mari.

8
Facem precizarea că Institutul era condus de acad.Trapeznicov, un specialist de
talie mondială, dar raportul menţionează acest lucru doar în Fila de prezentare la
semnături,, având în vedere că la noi era în plină desfăşurare scoaterea institulelor
de cercetări din subordinea Academiei şi a academicienilor., fără absolut nici o
justificare tehnico-economică, ci doar una politică, corelată cu celebrele indicaţii ale
lui Beria, despre care am pomenit în vol I cap II
9
Raportul menţionează în Fişa uzinei “Există informaţii – din surse SIE – (româneşti
nn) potrivit cărora URSS se interesează insistent la SEL pentru obţinerea unor oferte
pentru instalaţii complexe pentru o producţie de 1 million cinescoape color anual”.
Noi ştiam că iniţial au purtat tratative cu Corning Glass –SUA – de la care
cumpărasem noi licenţa pt. Fca de Cinescoape, dar negocierile, începute de dânşii la
60 milioane dolari şi reduse în trepte până la 10 milioane dolari, nu s-au finalizat
10
În acei ani piaţa vestică era invadată de TV color - ceea ca exprimă diferenţa de
concepţie. Sovieticii aveau realizări în electronica destinată spaţiului cosmic, în
detrimentul tehnologiilor pentru produse destinate “poporului muncitor”
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Aceste Centre de cercetări şi valorificări pentru industria electronică
au ca prim obiectiv realizarea de componente electronice (microelectronică)
pentru diverse utilizări industriale şi speciale şi ca un al doilea obiectiv major
– depăşirea nivelului tehnologic al firmelor americane, realizarea de
componente electronice noi care să stimuleze asimilări industriale de mari
proporţii şi complet integrate în toate ramurile economiei naţionale a URSS.
Delegaţia s-a divizat în două, o parte a plecat la Leningrad, cealaltă
grupă urmând să continue discuţiile în vederea definitivării caracteristicilor
tehnice ale utilajelor ce interesează partea română şi să contacteze alte
societăţi de comerţ exterior pentru rezolvarea celorlalte probleme, cum ar fi
materialele specifice utilizate în producţia de componente şi aparatură
specifică de laborator
La Leningrad, în 22.04.1971, au avut loc discuţii la Uniunea
Svetlana, profilată pe componente profesionale active, urmată de o vizită la
fabrica de dispozitive generatoare precum şi la fabrica de tranzistoare cu
siliciu şi circuite integrate. Uzina a fost înfiinţată în 1915 pentru a fabrica
tuburi electronice, producţie care a fost transferată în timpul războiului la
Novosibirsk unde funcţionează şi în prezent. Uniunea Svetlana este un grup
de uzine cu 32.000 salariaţi. Concluziile desprinse din această vizită sunt
următoarele:
• Este un grup de uzine organizată şi condusă independent, având 5
secţii de cercetare cu 4500 11 de salariaţi pentru rezolvarea tuturor
problemelor de dezvoltare, valorificare şi eficienţă economică.
• A rezultat o preocupare importantă pentru asigurarea cu forţe
proprii a autoutilărilor, uniunea dispunând de o fabrică proprie pentru
utilaje şi aparate specifice, în care delegaţii au văzut şi utilaje din
RDG.
La Leningrad s-au purtat de asemenea discuţii la Uniunea Pozitron şi
s-a vizitat fabrica Mezon – rezistoare cu peliculă cermet – şi fabrica Kolon
de condensatoare ceramice. Concluziile desprinde din această vizită sunt :
• Pozitron este o uniune organizată pe structura funcţională a
institutului de cercetări, profilată pe componente pasive şi circuite
integrate hibride, care se preocupă de aplicaţiile moderne ale
acestor componentelor la bunurile de larg consum..
• Secţia de preparare a materialelor ceramice cu capacitate de 1000
t/an este dată în funcţiune din anul 1969 cu utilaje importate din
Japonia – firmele Murata şi Yokohama.
• Deşi se depun eforturi pentru trecerea directă a schemelor cu tuburi
electronice din bunurile de larg consum pe circuite integrate, bariera
economică încă nu a fost depăşită.
După terminarea acestor acţiuni, o parte din delegaţie a plecat la Kiev
şi o altă parte s-a întors la Moscova.
La Kiev, în 26.04 1971, s-au purtat discuţii la Uniunea Kristall şi s-a
vizitat Institutul de Cercetări şi Producţie de Circuite Integrate pe care este
11

Asta înseamnă un procent de aproape 13 %,.
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structurată această uniune. Concluziile desprinse din această vizită sunt :
• Uniunea Kristall este profilată pe producţia de circuite integrate
MOS, circuite integrate liniare şi circuite integrate hibride, destinate
în principal pentru electronica profesională şi urmăreşte mărirea
densităţii elementelor pe o structură cristalină.
• Având în vedere profilarea cercetărilor acestei Uniuni şi a
cercetărilor centralei CIETV se întrevăd interese bilaterale pentru o
cooperare în domeniul circuitelor integrate. .
• Dezvoltarea cercetărilor la Uniunea Kristall – în 7 ani au atins
numărul de 1200 salariaţi – în oraşul Kiev – cu 1.600.000 locuitori,
prezintă interes pentru IPRS Băneasa ca model de dezvoltare
pentru o tematică asemănătoare.
.......................................................
Delegaţia s-a reunit la Moscova şi a vizitat, în 28.04 1971, uzina
Izolit, din Moscova, aparţinând Ministerului Industriei Electronice.
Uzina produce materiale electroizolante, stratificate fenolice şi
epoxidice de tip textolit sau steclotextolit de diverse grosimi, placat cu cupru
pe o faţă sau pe ambele feţe pentru circuite imprimate de toate tipurile pe
suport rigid, hârtie electroizolantă şi lacuri de tip fenol formaldehidice. Uzina
primeşte prin colaborare: hârtia, ţesătura din fibre de sticlă, unele lacuri
adezive şi folia de cupru. . Producţia stratificatului placat cu cupru este
organizată cu forţe proprii, într-o construcţie veche cu utilaje realizate prin
autoutilare. Procedeul tehnic folosit are elemente bine studiate, este
organizat pe principiul lăcuirii şi debitării separate a foliilor, debitării acestora
în flux şi apoi lăcuirea foliei de cupru concomitent cu presarea suportului.
Din analiza efectuată s-a constatat că procesul tehnologic este pus la
punct însă nivelul tehnic al utilajelor lasă mult de dorit. Din informaţiile
primite, echipamente şi utilaje mai noi pot fi văzute la uzina nouă cu acelaşi
profil de la Tiraspol.
S-a vizitat apoi:
Institutul pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul Diodelor, cu
un număr de 2400 salariaţi, care are rol de institut central departamental
pentru toate fabricile şi uniunile care se ocupă de diodele din profilul lui.
Concluzii:
Institutul are un profil îngust – pe familii de diode semiconductoare
(diode redresoare, pentru comutaţie, stabilizatoare, surse de lumină, tunel,
varicap, Schottky, matrice de diode şi tiristoare) şi pe cercetarea proceselor
tehnologice specifice celor mai noi tipuri de diode şi urmăreşte îndeaproape
nivelul tehnic internaţional.
Prin acest institut se introduc în industrie realizările cercetărilor
fundamentale din domeniul fizicii solidului. Are un portofoliu mare de
cercetări fundamentale, cu bătaie lungă corelat cu preocupările pe plan
mondial.
Institutul pentru Cercetare şi Dezvoltare în domeniul
Tranzistoarelor, institut profilat pe familii de tranzistoare şi pe cercetarea
proceselor tehnologice aferente. Are în dotare instalaţii de difuzie prin
implantare de ioni fabricate în RDG şi instalaţii japoneze SCREEN pentru
realizarea de măşti Directorul acestui institut conduce şi lucrările CAER din
cadrul secţiei 8 – componente active.
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Fabrica de Piese Radio nr 1 din Moscova, care produce rezistoare
cu peliculă de carbon. S-a remarcat o acurateţe tehnologică ce permite
obţinerea unui randament ridicat, şi un grad ridicat de mecanizare a
sistemului de alimentare cu piese de uzură rapidă. Produsele sunt destinate
bunurilor electronice de larg consum.
.........................................................
În cursul vizitei efectuate şi a discuţiilor cu specialiştii şi cadrele de
conducere din Ministerul Industriei Electronice din URSS, se desprind
următoarele aspecte mai importante:
1. Preocuparea deosebită a organelor de partid şi de stat din URSS
pentru dezvoltarea producţiei de componente electronice şi în special
microelectronică. În acest sens trebuie menţionat că Ministerul Industriei
Electronice este organizat numai pentru conducerea cercetării, dezvoltării şi
producţiei de componente electronice şi tehnica vidului. El a dat rezultate
deosebite în ultimii ani, în prezent nivelul tehnic al acestei industrii fiind
comparabil cu cel mondial, iar după aprecierile specialiştilor sovietici, în anul
1973 va atinge vârful mondial în domeniu. Industria de componente
electronice din URSS, prin dotarea existentă şi modul de organizare
(cercetare-dezvoltare, autoutilare, producţie) constituie o bază bună pentru
dezvoltarea celorlalte ramuri ale economiei naţionale.
Pentru celelalte activităţi din domeniul electronic şi electrotehnic
există în URSS încă 3 ministere: Ministerul Industriei Radiotehnice,
Ministerul Industriei pentru Aparate de Măsură şi Mijloace de Automatizare
şi Ministerul Industriei Electrotehnice.
2. Ministerul Industriei Electronice, cu cele peste 300 de unităţi ale
sale, este unul dintre cele mai mari ministere din URSS. El cuprinde în afara
Direcţiilor generale de producţie şi o puternică Direcţie tehnică căreia îi este
subordonată direct reţeaua de institute de cercetare şi proiectare, peste 70
% din volumul cercetărilor având finanţare de la buget. Cercetările sunt
avizate şi urmărite ca valorificare prin această direcţie.
Ministerul dispune de o Direcţie generală de autoutilare şi aparatură
specifică, cu 12 uzine specializate pentru utilaje, din domeniul său de
activitate, Peste 60 % din utilajele pentru producţie şi în mare măsură şi
pentru cercetare- dezvoltare se realizează prin această Direcţie. Institutele
de cercetare, grupurile de uzine (uniunile) dispun în permanenţă de ultimele
noutăţi pe plan mondial, importându-se modele şi unicate de utilaje,
aparatură, şi linii complexe din SUA, Japonia, RFG, Elveţia ş.a., pe care
12
uzinele specializate le folosesc pentru “comparaţie”
După ce le “studiază”, fac proiecte de asimilare în fabricaţie mergând
pe linia tipizării pentru a reduce numărul de tipuri puse în fabricaţie.
3. Gradul de integrare al producţiei din cadrul acestui minister este
mare, dar fiind specificul acestei tehnici.
Produsele arătate cu ocazia vizitei efectuate fac parte din categoria
celor destinate bunurilor electronice de larg consum. Produse numai cu
destinaţie specială nu au fost prezentate delegaţiei, cu excepţia
tranzistoarelor de mare putere şi înaltă frecvenţă produse la Institutul de
profil din Moscova. Fabricile sunt profilate pe un număr restrâns de produse
12

Este de remarcat că « ţara comunismului victorios » recunoştea, în 1971, că
foloseşte modele de referinţă pentru produsele sale şi în câteva rânduri mai sus
recunoaşte că va atinge nivelul mondial în domeniu în anul 1973.
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pe care le fabrică în cantităţi mari în primul rând pentru nevoile economiei
sovietice şi mai puţin pentru export., exemplu 15 mil diode/an (uzina Start)
4. Dotarea institutelor de cercetare-proiectare este impresionantă
începând cu baza de producţie (sculărie, autoutilare, staţii pilot) şi în special
laboratoarele ce cercetare-dezvoltare. De regulă, acestea din urmă erau
dotate cu precădere cu ultimele noutăţi pe plan mondial – SUA, Japonia,
RFG, Elveţia ş.a. Principiul “înaltă dotare specifică pe cercetător” este
caracteristica generală a orientării în acest domeniu în URSS, ceea ce de
altfel corespunde şi tendinţei pe plan mondial.
5. Fiecare grup de uzine (uniune) are Centrul său de Calcul
Electronic, sistemul automat de conducere constituind o preocupare
generalizată la toate nivelele. Ministerul Industriei Electronice al URSS
dispune de asemenea de un centru de calcul propriu.
În uzinele vizitate (Start, Svetlana, Pozitron, Hromatron) conducerea
operativă a procesului de producţie este realizată de mijloace de calcul
(calculatoare din generaţia II-a) iar controlul centralizat al procesului de
producţie cu echipamente cu afişaj şi înregistrarea datelor (unităţi de control
dotate cu mici memorii)
Sunt integrate şi se execută cu utilaje electronice de calcul :calculele
contabile şi financiare, evidenţa cadrelor, salariile, planificarea operativă a
producţiei, dispecerizarea, stocurile de materii prime şi materiale, activitatea
de aprovizionare şi desfacere. Sunt în curs lucrări de trecere pe calculator a
calculului preţului de cost, planul de perspectivă şi optimizarea planurilor.
Utilajele de calcul din uzine şi centrale sunt de fabricaţie proprie. În centrele
mari de calcul ca de exemplu la Institutul de conducere a economiei sunt
calculatoare de generaţia III-a din import ICL-Anglia.
6. Nu există scheme tip de organizare, fiecare grup de uzine (uniune)
după specificul ei are o schemă aprobată de directorul general. Ministerul ca
titular de plan nu dă decât trei indicatori: creşterea de producţie, fondul total
de salarii şi beneficiul.
Salarizarea în industria electrotehnică şi electronică este în prezent
cu cca 8 % mai mare şi se prevede să ajungă în acest domeniu de
importanţă deosebită între 10-15 % mai ridicat faţă de alte ramuri
economice.
.
Pentru premiere se reîntregeşte fondul de salarii cu până la 50 % din
beneficiile peste plan.
Investiţiile de până la 2 mil.ruble se finanţează de bănci cu credite şi
se aprobă de grupul de uzine, cele de peste 2 mil.ruble se alocă de la
bugetul statului.
În fruntea grupului de uzine (uniune) ca organ de conducere al
acestuia, se află Corpul directorilor iar subordonat acestuia Consiliul tehnicoştiinţific al grupului. O atenţie deosebită se acordă activităţii de cercetareproiectare finalizată cu produse noi şi utilaje specifice pentru fabricaţie.
Fiecare unitate are compartimente de concepţie foarte puternice – în medie
pe minister 17 %. Numai în acest mod se pot explica progresele realizate în
ultimii ani, orientarea spre introducerea largă a ştiinţei în producţie şi legarea
cercetării de producţie. De altfel realizările obţinute în domeniul circuitelor
integrate în fabricile şi institutele vizitate sunt în mare măsură rodul acestei
organizări care a realizat pătrunderea ştiinţei în producţie, introducerea unei
“viziuni” ştiinţifice în producţie, şi decizii unitare pentru producţie şi cercetare.
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7. Institutele de cercetări-proiectări în domeniul industriei electronice
şi tehnicii vidului sunt organizate pe profil îngust, pe genuri de tehnici,
integrate cu toate specialităţile şi dotările pentru finalizarea cât mai rapidă a
activităţii cu produse, tehnologii, utilaje şi aparatură specifică de producţie şi
cercetare.
Astfel, întreaga reţea coordonată şi condusă direct de Ministerul
Industriei Electronice constă din:
- Centre de cercetare-producţie pentru microelectronică cu sarcina de
stimulare a valorificării ultimilor realizări teoretice şi tehnologice ale ştiinţei şi
tehnicii. Aceste centre ţintesc nivelul de vârf al domeniului fiind dotate cu
baza materială necesară finalizării prin microproducţie.
- Institute-centrale de cercetare-proiectare destinate elaborării de
produse şi de tehnologii. Aceste institute sunt coordonatoare pentru
domeniul respectiv şi se ocupă atât de problemele curente cât şi de cele de
perspectivă. Rezultatele cercetărilor sunt preluate de grupele tehnice ale
unităţilor productive pentru finalizare.
- Institute ale grupurilor de uzine (uniuni) care preiau şi fac aplicabile
cercetările institutor centrale, prin adaptarea la tehnologiile proprii.
Din discuţiile purtate cu specialiştii sovietici a reieşit că aportul
cercetătorilor din învăţământul superior se reduce la practica studenţilor,
aspiranţilor şi se utilizează metoda cumulului, în sensul că numeroşi salariaţi
din uzine şi institute predau în unităţile de învăţământ superior – în sistem de
plată cu ora.
Anexa 1
Membrii delegaţiei române au fost:
Gheorghe Oprea
Cornel Mihulecea
Dinu Buznea
Alex. Heinrich
Sandu Segal
Marcel Sârbu
Valeriu Ciocionica
Ioan Bătrâna
Florin Munteanu
Petre Roşca
Dumitru Savopol
Dumitru Crăcea
Aurel Gheorghe
Cleopatra Orescovici

- Consilier la Comitetul Central al PCR
- Adjunct al ministrului Industriei Construcţiilor de
Maşini pt. problemele electrotehnicii şi electronicii
- Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru
Ştiinţă şi Tehnologie
- Consilierul ministrului MICM
- Directorul tehnic al Direcţiei Generale a Industriei
Electrotehnice şi Electronice din MICM
- Director al Institutului de Proiectări pentru
Automatizări.
- Director al Institutului de Cercetări Electronice
- Directorul Centrului de Cercetări şi Proiectări
pentru Componente Electronice – CCPCE.
- Director al Institutului pentru Tehnica de Calcul
- Director al Institutului Electrouzinproiect
- Director tehnic al Fabricii de Cinescoape
- Cercetător la CCPCE
- Specialist al Direcţia Generală de Cooperare şi
Relaţii Externe a MICM
- salariată la CNST - translatoare
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Lista obiectivelor vizitate
Denumirea obiectivului
Oraşul
1. Uzina pentru fabricarea cinescoapelor color
Moscova
2. Fabrica de piese radio (rezistoare)
Moscova
3. Uzina pentru producţia tiristoarelor şi diodelor cu Moscova
Siliciu
Moscova
4. Institutul pentru probleme de conducere
Leningrad
5. Fabrica de tranzistoare cu Siliciu din Uniunea
Svetlana
Leningrad
6. Uniunea Pozitron
Leningrad
- Fabrica de rezistenţe cu peliculă metalică
- Fabrica de condensatoare ceramice
Kiev
7. Institutul de cercetări şi proiectări pentru circuite Moscova
integrate, din cadrul Uniunii Kristall
8. Institutul central pentru proiectări uzine
electronice
Moscova
Moscova
Moscova
9.Institutul de cercetare-dezvoltare pentru diode
10.Institutul de cercetare-dezvoltare pt tranzistoare
11.Uzina pt. fabricarea stratificatelor placate cu Cu

Anexa 2
Firma
Hromatron
Uzina nr 2
Start
IAT
Svetlana
Mezon
Kolon
Kristall
Soiuz
Electronproiect
NIIPP
NIPPE
Izolit

Anexa 3
Lista cererilor de import
A Linii de producţie complete
Denumirea produsului
1. Linie completă de utilaje pentru producţia varistoarelor 4
mil.buc/an
2. Linie completă de utilaje pentru producţie tranzistoarelor de
Siliciu de putere medie şi mare 4,5 mil.buc./an
3. Linie completă de utilaje pentru producţia diodelor de
comutaţie şi varicapurilor 10.mil.buc/an
4. Utilaje pentru producţia grilelor de covar pentru asamblarea
circuitelor integrate 2 mil.buc/an
5. Linie completă de utilaje pentru producţia rezonatoarelor cu
cuarţ 30 – 35 mii buc / an

Anul
livrării
1973
19731974
19731974
1972
1974

B. Diferite tipuri de utilaje tehnologice specifice industriei electronice
1. Instalaţie pentru creşterea epitaxială
2. Automat pentru încapsularea în masă plastică a circuitelor integrate
3. Utilaje pentru producţia diodelor Zener
4. Automat pentru sudarea capetelor de anod şi catod
5. Instalaţie pentru măsurări cu sonde
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6. Instalaţie pentru sortarea circuitelor integrate
7. Presă carusel de tabletat
8. Cameră de mucegai
C Lista mostrelor şi semifabricatelor care vor fi transmise părţii
române
1.Varistori .
SN 1-2-1 (56 V), SN 1-2-2 ( 56 V), SN 1-2-2 (47 V)
2. Tranzistoare cu siliciu sovietice.- câte 5 buc din fiecare tip, executate
după tehnologia planar epitaxială – analoage următoarelor tipuri.
BF 177-78-79, BU 105, BD 144,115 129
3. Diode sovietice – câte 10 buc din fiecare tip –
BA 243/ 244, BA 110/111, BA 141/ 142
4. Grile pentru montajul circuitelor integrate.
D. Materiale specifice pentru producţia de cinescoape 13:
- Carbonat de bariu şi de potasiu,
- Bioxid de mangan şi de titan,
- Antimoniat de sodiu
- Oxid negru de nichel şi oxid de cobalt
- Trioxid de arsen
- Pulberi luminiscente
- Gâturi de sticlă,

13

În cele din urmă nu s-au mai purtat tratative legate de utilaje sau materiale pentru
TV color fiindcă în ţara noastră acest subiect a devenit « tabu » practic un deceniu.
Motivul a fost acela ca N.Ceauşescu promisese lui Giscard d’Estaing, în vizita pe
care acesta a făcut-o în România în 1969, că vom importa din Franţa sistemul de TV
color – SECAM la care aderaseră şi sovieticii şi alte ţări membre CAER. Corpul
tehnic a făcut o oponenţă – nedeclarată, dar constantă - susţinând sistemul PAL,
până a reuşit să convingă pe şeful statului, printr-un artificiu tehnic « consum mai
redus de energie» - marota şefului nostru atunci - de superioritatea PAL-ului.
Principala oponenţă a fost realizată de TV al cărui director era ing Nicolae.Stanciu.
Este şi acesta un exemplu de rezistenţă a intelectualităţii tehnice, pe lângă multe
altele – necunoscute de marele public, datorită caracterului strict profesional –
pentru a dota economia cu echipamente de cea mai bună calitate. Un alt exemplu
ceva mai cunoscut, este cel al calculatoarelor, când am adoptat sistemul de calcul şi
calculatoarele vestice şi nu cel propus pe linie CAER de sovietici. Aici « vârful de
atac » a fost în 1971,prof. Mihai Drăgănescu Istoria trebuie să reţină că de câte ori
am avut în funcţii de decizie profesionişti – chiar dacă erau purtători ai unui carnet de
partid – aceştia găseau soluţiile de a nu înzestra ţara cu tehnică de proastă calitate.,
chiar dacă contravneau unor “indicaţii” ale organelor de partid.
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I.4 MICMUE - R A P O R T PRIVIND ÎNDEPLINIREA PLANULUI DE
CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ ŞI INTRODUCEREA PROGRESULUI TEHNIC
PE ANUL 1973 14
(este reprodus textul Raportului, cu păstrarea numerotării originale)
Cap I Planul de cercetare al MICMUE pe anul 1973 cuprinde:

Teme de cercetare
Faze de cercetare

Total, din care

în Planul de stat

476
910

17
32

în Planul
departamental
133
226

În primele trei trimestre ale anului 1973, în planul de stat nominalizat
au fost prevăzute să se încheie 7 faze din care 4 prototipuri. Toate fazele şi
prototipurile au fost realizate la termen.
În planul de stat nenominalizat (departamental) au fost prevăzute să
se încheie 34 de teme cu 121 faze din care 5 modele experimentale şi 40 de
prototipuri. Toate temele şi fazele au fost încheiate în termen.
Având în vedere nivelul realizărilor după primele 3 trimestre se
preconizează că până la sfârşitul anului planul de cercetare se va realiza cu
următoarele excepţii :
- Maşina de calcul electronic de birou cu console utilizabile simultan
în mai multe puncte. Faza scadentă: omologare prototip trim IV/ 1973 nu se
va realiza întrucât importurile nu au putut fi contractate.
- Transformator bloc 400 MWA şi 400 kV. Faza scadentă: prototip
omologat trim IV/ 1973 nu se va realiza întrucât Electroputere Craiova nu a
putut executa miezul din cauza nesosirii din import a unor utilaje speciale de
tăiere a tolelor. S-a întârziat de asemenea executarea bobinelor deoarece
ICME a livrat cuprul de o calitate necorespunzătoare.
- Calculator electronic de capacitate mică din gen.III. Faza scadentă:
omologare prototip trim IV /1973 nu se va realiza din cauza lipsei pieselor
din import.
Deficienţele principale ale tematicii de cercetare sunt:
- Menţionăm că fundamentarea tematicii de cercetare este în general
bine făcută, cu un foarte pronunţat caracter de cercetare aplicativă
finalizabilă cu produse sau tehnologii noi. Se sesizează că unele teme au
chiar un nivel prea scăzut, putând fi realizate la nivelul serviciilor tehnice din
întreprinderi. Spre exemplu: tema privind Hupa electronică tip R 6901 (care
a figurat în planul ICE)
- Durata unei cercetări este în medie de 2-3 ani. Se remarcă totuşi în
unele cazuri o durată mai mare a executării cercetării. Astfel teme ca:
- Torsiometru electronic cu traductor, E 2401, a început a fi cercetat
în 1966 şi s-a finalizat în 1971, deci cercetarea a durat 5 ani.
- Sursa stabilizată de tensiune 1000 VA, I 4201, cercetarea a început
în 1966 şi s.a. finalizat în sem II 1970, deci a durat cca 4 ani.
14
Am prezentat acest Raport întrucât, în lipsa altor date, el reprezintă un punct al
evoluţiei MICMUE la nivelul concepţiei, şi anume anul 1973, următorul nivel – 1983
– fiind reprezentat de Programul de automatizare, electronizare şi robotizare a
economiei naţionale, menţionat în cap I.5.
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Având în vedere şi durata mare până la punerea în fabricaţie, rezultă
că se ajunge în unele cazuri la o durată de 5-7 ani între începerea concepţiei
unui produs şi fabricarea lui, ceea ce pentru produse electronice este
inadmisibil de lung.
Obiectivele principale ale activităţii de cercetare a MICMUE sunt
cuprinse în următoarele programe prioritare:
- Programul prioritar de cercetare privind Electronica şi domeniile
conexe,
- Programul prioritar privind cercetarea, Asimilarea şi fabricaţia
Maşinilor unelte cu comandă numerică
În ce priveşte Programul prioritar de cercetare privind Electronica şi
domeniile conexe, în primele 3 trimestre ale anului 1973 au fost prevăzute
să se încheie 13 teme cu 31 de faze din care un model experimental şi 16
prototipuri. Toate temele şi fazele au fost realizate în termen.
Programul prioritar privind cercetarea, asimilarea şi fabricaţia
maşinilor unelte cu comandă numerică a avut prevăzut, la partea mecanică
6 teme scadente cu 20 de faze. Dintre aceste faze au fost realizate în
termenele trimestriale fixate de minister 13 faze, rămânând în întârziere 7
faze privind execuţia modelului experimental, experimentarea şi omologarea
strungului carusel de 1600 mm cu comandă numerică şi a echipamentului
numeric respectiv (SC-1600 la IMUAB şi execuţia modelului experimental,
experimentarea şi omologarea maşinii de alezat şi frezat ∅ 100 tip 2 cu
comandă numerică şi a echipamentului electric respectiv (AF-2-100 NC) la
IMUAB.
Se consideră că până la sfârşitul anului 1973 întârzierile pot fi
recuperate dacă IMUAB desemnează o persoană care să răspundă special
de această problemă.
În ce priveşte partea electrică a programului prioritar menţionat, în
primele 3 trimestre s-a prevăzut realizarea a 5 tipuri de echipamente
standard cu comandă numerică. Toate acestea au fost realizate, însă două
din ele nu s-au putut omologa întrucât maşinile pentru care sunt destinate nu
s-au executat de către IMUAB - aşa cum s-a arătat mai sus.
Din tematica cu fază în trim IV 1973 se prevede că nu se va realiza
faza “omologare” a temei privind Centrul de prelucrare cu comandă
numerică, întrucât ICPMUA, care trebuia să realizeze maşina nu are încă
piesele turnate de Întreprinderea 23 August.
Nerealizările de mai sus au în principal următoarele cauze:
- Corelarea între programul prioritar şi planurile tehnice ale
institutelor, întreprinderilor şi centralelor industriale în ceea ce priveşte
termenele, contractările, graficele de colaborare, fazele de însuşire nu a fost
făcută întotdeauna corespunzător;
- Asimilarea şi producţia elementelor de completare a rămas mult în
urmă faţă de asimilarea şi producţia noilor tipuri de maşini;
- Investiţiile alocate pentru programul prioritar nu au fost realizate în
termen;
- Nu a fost înfiinţat cadrul experimental la ICPMUA care avea menirea
să efectueze cercetări comparative şi tehnologii de prelucrare pentru maşini
cu comandă numerică;
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- Activitatea Consiliului de coordonare a programului înfiinţat în 1971
nu a fost totdeauna satisfăcătoare, observaţia vizând atât reprezentanţii
centralei, ai MICMUE şi CNST.
- Conducerea IMUAB a dovedit lipsă de preocupare pentru
prelucrarea şi montarea pieselor componente ale maşinilor prototip,
acordând prioritate numai planului de producţie.
Cap II. Planul de introducere a progresului tehnic
Introducerea progresului tehnic se realizează prin:
- Asimilarea în fabricaţie de produse noi, modernizate, realizate prin
proiectare sau reproiectarea celor existente (urmărite prin planul tehnic)
- Asimilarea în fabricaţie de produse noi realizate prin valorificarea
cercetărilor proprii (urmărite prin planul de valorificare şi planul tehnic)
- Asimilarea în fabricaţie de produse noi prin valorificarea licenţelor
(urmărite prin planul de asimilări licenţe şi planul tehnic)
1. Planul tehnic de modernizare şi asimilare în fabricaţie de produse
noi şi reproiectate.
Anul 1972
În planul de stat nominalizat pe anul 1972 MICMUE a avut de
realizat:
- 36 de poziţii de punere în fabricaţie produse noi, realizat 31 poziţii = 86%
- 7 poziţii de punere în fabricaţie produse reproiectate, realizat 7 poziţii =
100%
Nerealizările acestor produse au influenţat negativ atât planul de
export cât şi planul de dotare al altor ministere. Produsele care nu s-au pus
în fabricaţie sunt:
- Maşina de rectificat exterior ∅ 350 mm (variante rigidizate),
- Maşina de frezat longitudinal cu portal, cu comandă secvenţială,
lăţimea mesei 1000 mm,
- Capsula microfoane şi receptoare pentru aparate telefonice
(Electromagnetica)
- Instalaţie stomatologică UNIT-DENTAR (Intreprinderea Optică
Română)
- Elemente hidraulice tipizate pentru acţionări maşini unelte (2 tipuri,
Uz Mecanică Plopeni)
Anul 1973
În planul de stat nominalizat pe sem. I 1973 MICMUE a avut de
realizat:
- 29 poziţii de punere în fabricaţie produse noi, realizat 25 poziţii = 86%
- 3 poziţii de punere în fabricaţie produse reproiectate, realizat 2 poziţii =
66%
În planul tehnic situaţia se prezintă astfel:
Plan
6
13
20

Proiecte
Omologare prototip execuţie
Pregătirea fabricaţiei

Realizat, nr
6
12
18

Produsul la care nu s-a realizat faza “omologare” este :
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%
100
92
90

- Echipament de prelucrare lineară cu sistem de măsură ciclic absolut
“Numerom” 221-3 pentru AF2 –100 NC, început în 1970 la IPA.
Din produsele la care nu s-a realizat faza “punere în fabricaţie”
menţionăm:
- Calculator electronic de capacitate medie, unitate centrală şi
echipamentul periferic (produs nou) la Fabrica de Calculatoare Electronice;
- Vibratoare pentru construcţii, 2 tipuri, produse reproiectate la
Întreprinderea Electromotor Timişoara
Deficienţele principale care merită semnalate sunt:
Durata mare de asimilare : între 1 şi 5 ani, spre exemplu la:
- strunguri normale de producţie şi filetare grupa B, asimilarea în
perioada 1968-1973 la Uzina de strunguri Arad
- aparat de proiecţie cinematografică pentru film de 16 mm tip APT
16-4 asimilare în perioada 1969-1972 la Întreprinderea Optică Română.
Nerealizarea cantităţilor planificate, La 5 din 8 produse de larg
consum din 1972 nu s-au realizat cantităţile planificate, astfel la Frigidere cu
compresor, maşină de gătit electrică ş.a.
Nerespectarea termenelor pentru fazele planificate. Exemple :
- Seria nouă de motoare asincrone pentru macarale, IMEB, s-a
realizat pregătirea fabricaţiei în trim II în loc de I cum era planificat.
- Numărător electronic cu 7 cifre tip E 202, IEMI, s-a realizat punerea
în fabricaţie în trim II în loc de I planificat.
Durata mare a introducerii în fabricaţie a produselor reproiectate.
Exemple: Motoare electrice asincrone normale 0,2-132 kW, Întreprinderea
Electroprecizia Săcele, început în 1970, terminat în 1973, o durată egală cu
introducerea unui produs nou.
Concluzii:
Durata mare a asimilării produselor noi şi reproiectate se datoreşte în
general necorelării planurilor de aprovizionare cu materiale – adesea din
import – cu planul de asimilare, ca şi capacităţii şi dotării atelierelor de
prototipuri total insuficiente în raport cu capacitatea de cercetare-proiectare
disponibilă.
2. Planul de valorificare a cercetărilor încheiate,
Întrucât problema valorificării în cel mai scurt timp a cercetărilor
încheiate este foarte importantă, ne permitem să prezentăm în cele ce
urmează rezultatele unei analize minuţioase făcute de CNST şi MF în trim I
1973 la CIETV, referitoare la valorificarea cercetărilor în anul 1972.
Pentru întreg anul 1972 prin asimilarea a 26 de produse obţinute prin
cercetarea tehnico-ştiinţifică s-au obţinut produse în valoare de cca 27.400
mii lei , repartizate astfel:
CCPCE
= 5 produse
= 1.325 mii lei, microproducţie 1972
ITC
= 1 produs
= 1.840 mii lei, microproducţie 1972
FCE
= 1 produs
=
42.mii lei, microproducţie 1972
FEMI
= 10 produse = 6.340 mii lei, producţie 1972
FFU
= 9 produse
= 17.862 mii lei, producţie 1972
În urma valorificării cercetărilor tehnico-ştiinţifice s-au obţinut produse
care nu se fabricau în ţară, cu parametri satisfăcători necesităţilor noastre
tehnice din etapa actuală.
De asemenea mărirea gradului de integrare a unor produse fabricate
în întreprinderile CIETV va fi influenţată în mod pozitiv de valorificarea unor
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cercetări cum ar fi : obţinerea structurilor pentru tranzistoarele BC 107-109;
BC 340; 2N-918 ş.a., realizarea cu materii prime din ţară a miezurilor U+I şi
jugular pentru TV etc.
Obţinerea unor tehnologii noi au fost de asemenea rezultatul
valorificării cercetărilor proprii, de ex. : tehnologia de fabricaţie a cernelurilor
serigrafice şi a pieselor polare sinterizate din pulbere de fier pentru
difuzoare.
Deşi în anul 1972 numărul produselor asimilate a fost mai mare decât
în anii precedenţi, acţiunea de valorificare în unele cazuri, în special la
FEMI, are o mare inerţie, pregătirea şi punerea în fabricaţie realizându-se în
2-3 ani. Având în vedere că cercetarea unui produs durează în medie 2-4
ani, rezultă că de la începutul cercetării şi până la punerea în fabricaţie a
unui produs trec 5-7 ani.
Situaţia de mai sus conduce la următoarele concluzii:
Punerea în fabricaţie a unor produse cu nivel tehnic depăşit, datorită
faptului că nivelul tehnic al produselor electronice evoluează, exemple
.Voltmetru numeric cu 4 cifre, Numărătorul electronic cu 6 cifre, Releul de
supraveghere al izolaţiei reţelelor electrice până la 500 V ş.a.
Imobilizarea unui număr mare de ani a fondurilor de tehnică nouă.
Astfel, numai la cele 11 teme nevalorificate, conform planificării, în anul
1972, afară de 5.376 mii lei cheltuiţi corect cu cercetarea s-au pierdut
următoarele valori:
spor de producţie:
6.569 mii lei,
beneficii:
697 mii lei
valută pt. import:
1.239 mii lei valută
În unele cazuri beneficiarii aparaturii sus menţionate şi-au procurat
din import în intervalul de 5-7 ani aparatura necesară, acest fapt atrăgând
după sine la dânşii export de valută, în schimb a dus la micşorarea
producţiei la FEMI prin reducerea cererilor la sortimentul respectiv şi ca
atare scăderea eficienţei economice a cercetării ştiinţifice.
Principalele cauze ale întârzierii valorificării cercetărilor ştiinţifice sunt
următoarele:
- Insuficienta asigurare şi urmărire în fabricaţie a fazelor de pregătire
a fabricaţiei la toate întreprinderile din cadrul CIETV şi în special la FEMI şi
FCE.
- Întârzieri mari în aprovizionarea cu materiale din import datorită
inerţiei mari de la Electronum, lipsei de valută şi uneori schimbărilor de
specificaţii din partea institutelor de cercetări.
- Colaborarea defectuoasă şi neprincipială între întreprinderile şi
institutele de cercetări, de exemplu : FFU – ICE 15, sau insuficienta
colaborare între FCE şi ITC.
- Documentaţii incomplete sau cu greşeli date de institutele de
cercetări la întreprinderi, exemplu ITC – cititorul de bandă perforată pentru
comanda maşinilor unelte, ICE – releul pentru supravegherea izolaţiei
reţelelor electrice până la 500 V.
- Necorelarea între planul de valorificare şi planul tehnic,

15

Despre acest lucru vorbeşte în vol I, cap VI dl Tanach Valentin în textul intritulat
Feritele un “hobby”.
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- Lipsa de răspundere şi receptivitate a întreprinderilor industriale faţă
de produsele noi în general, şi a celor realizate prin cercetare în special, mai
ales când este vorba de producţii de serii nu prea mari.
- Necorelarea între capacităţile de cercetare şi proiectare a institutelor
şi capacitatea atelierelor uzinale în care se execută seriile “zero” şi
pregătirea fabricaţiei. În acest sens CNST a militat şi continuă acţiunea
pentru crearea pe lângă institutele de cercetare şi proiectare a unor
puternice baze experimentale în care să se poată realiza capul seriei de
fabricaţie şi eventual o parte din SDV.
Situaţia cea mai critică în ce priveşte nevalorificarea cercetărilor a fost
semnalată la ICE. Astfel in perioada 1968-1972 s-au elaborat un număr de
34 teme de cercetare pentru care s-au cheltuit 20.975 mii lei. Din acestea
până la sfârşitul anului 1972 au fost valorificate numai 7 teme pentru care sau cheltuit 7.540 mii lei şi s-a realizat – în aceeaşi perioadă - o producţie de
2.471 mii lei. Restul de 27 teme au fost decalate ca valorificare pentru anii
următori. Din acestea pentru anul 1973 a fost planificată introducerea în
fabricaţie sau seria « zero » la FEMI a încă 5 tipuri de aparate noi din care 1
nu s-a realizat până la data controlului
Situaţia este prezentată în Tabelul 1:
Tabelul 1
Anul omologări Număr
Pregătirea
Punerea în
Prototipuri
prototipului prototipuri
fabricaţiei
fabricaţie
rămase
omologate
Nevalorificate
1968
4
3
2
2
1969
5
4
4
1
1970
9
3
1
8
1971
16
1
16
1972
6
6
Total
40
11
7
33
O situaţie nesatisfăcătoare în ceea ce priveşte valorificarea
produselor se menţine în continuare. Astfel produse la care cercetarea s-a
finalizat în sem I 1972 au faza de punere în fabricaţie în sem I 1974, după
cum rezultă din Tabelul 2
Tabelul 2
Denumirea
Durata
Omologarea
Data punerii
Produsului
cercetării
seriei “zero”
în fabricaţie
cf. plan
cf. Plan
1. Vibrometru electronic
de precizie
1969 – 1972 Sem I 1972
1975
2. Multimetru electronic
E 0403
1970 – 1972 Sem I 1974
1975
Cap III. Planul de valorificare a licenţelor
Achiziţionarea de licenţe de la firme cunoscute pe piaţa mondială a
avut în general un efect pozitiv asupra ritmului de introducere a progresului
tehnic şi a calităţii produselor din industria constructoare de maşini unelte şi
electrotehnică.
În perioada 1961-1972 au fost achiziţionate pentru MICMUE un
număr de 27 licenţe şi mai multe importuri complexe. În anul 1973 nu a fost
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achiziţionată nici o licenţă, dar există sarcini de modernizare pentru 7 din
licenţele achiziţionate anterior.
În legătură cu valorificarea licenţelor achiziţionate semnalăm
următoarele deficienţe mai importante:
Durata mare de asimilare a unor licenţe
Deşi s-a primit documentaţia tehnică conform planificării, asimilarea
unor licenţe durează în medie 2-3 ani, adică de acelaşi ordin de mărime ca
şi la produsele noi la care documentaţia se execută prin cercetări şi
proiectări efectuate în ţară.
Achiziţionarea de licenţe la care datorită gradului de integrare scăzut
şi a producţiei de serie relativ mică costul importului de completare
depăşeşte preţul produselor în cazul că acestea ar fi importate.
Spre exemplu : Circuite integrate sunt fabricate de IPRS-Băneasa pe
bază de licenţă luată de la firma franceză CSF. Costul licenţei - conform
STE - este de 70.200 mii lei (21.000 mii lei valută vest), iar a utilajelor din
import de 94.294 mii lei (28.400 mii lei valută) din care import vest 91.245
mii lei (27.400 mii lei valută vest)
Preţul mediu de vânzare al unui circuit integrat prevăzut în STE este
de 100 lei, iar preţul de cost de 71,50 lei, calculat la capacitatea finală de
620.000 circuite integrate pe an. Preţul unor circuite echivalente importate
din Franţa este de 1,9 – 4,2 franci francezi 16. Admiţând că preţul circuitelor
integrate pe piaţa mondială nu ar mai scădea, cursul de revenire pentru
circuitele fabricate în ţară, în cazul atingerii parametrilor STE va fi de 130 –
290 lei/dol. În anul 1972 însă s-au fabricat numai cca 150.000 buc circuite
integrate ceea ce a condus la un preţ de cost aproximativ dublu faţă de cel
prevăzut în STE.
Menţionăm că preţul materialelor reprezintă 35,30 lei pe circuit
integrat din care materialele din import 3,7 lei valută (datele din STE) adică
3,4 franci francezi, deci mai mare decât preţul majorităţii circuitelor integrate
ce s-au importat din Franţa.
Nerealizarea gradului de integrare prevăzut în documentaţie. De
exemplu în anul 1973 se semnalează nerealizarea gradului de integrare la
următoarele licenţe
Denumirea licenţei
Gradul de
Gradul de
integrare pe Integrare pe
anul 1973 anul 1973
Planificat % Realizat %
1. Transformator de măsură de şi curent
CESU
220 kV
100
95,5
CESU
400 kV
100
96,67
PECU
220 kV
95
73,89
PECU
400 kV
95
73,94
16

Preţurile unor circuite integrate procurate de la firma franceză C:I:I, fr.francezi, în
1972
SFC - 400 E / SFC 410 E / SFC 430 E / SFC 451 E - 1,9 franci francezi
SFC – 440 E - 2.09 franci
SFC – 472 E - 2,66 franci
SFC - 473 E - 3,80 franci
SFC – 400 HE – 3,80 franci
SFC – 440 E - 4,20 franci
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2. Aparat Roentgen diagnostic 400 mA
3. Frigidere cu compresor
4. Manometre pentru noroi
5. Cardă de bumbac
6. Maşină de rectificat FORTUNA
7. Cuplaje şi frâne electromagnetice
8. Termostat pentru frigidere

78
96
93
89,6
90
99,5
96

72,4
95
89
82,7
68
89,6
91,5

Nerealizarea gradului de integrare atrage după sine depăşiri ale
importurilor de completare. Astfel spre exemplu în anul 1973 s-au înregistrat
depăşiri ale importurilor de completare la următoarele licenţe:
Denumirea licenţei
1. Transformatoare de 400 kV
2. Aparat Roentgen diagnostic de 400 mA
3. Frigidere cu compresor

Depăşiri ale importurilor
de completare în anul
1973 – mii lei val.
644,8
965,28
3.010

Achiziţionarea unor licenţe de la firme care nu prezintă suficientă
garanţie tehnică. Spre exemplu . în anul 1969 a fost achiziţionată de la firma
SPERAC licenţa pentru unităţi de memorie cu disc magnetic MD-17. După
patru ani de încercări de punere în fabricaţie, adică în 1973 s-a ajuns la
concluzia că produsul nu poate fi realizat datorită unor greşeli de concepţie.
Firma a oferit pe loc un alt produs din MD-25, tranzacţia s-a realizat cu o
pierdere de valută din partea ţării noastre şi cu o întârziere mare în
realizarea unui produs necesar fabricaţiei de calculatoare electronice.
Achiziţionarea de licenţe fără asigurarea unor beneficiari la nivelul
prevederilor din STE. Spre exemplu
- FMUAB, după ce a asimilat tipul de strung carusel ∅ 1000 mm,
cheltuind 11,7 milioane lei, a produs numai 10 buc.în valoare de 6 milioane
lei, din lipsă de comenzi.
- FEA, În perioada 1968 – 1971 nu a realizat potrivit documentaţiei un
volum de producţie de peste 160 milioane lei la produsul “Maşini de calculat
şi facturat” asimilat după licenţa Frieden – SUA, deoarece nu a avut comenzi
la nivelul prevederilor.
- Uzina Electroputere Craiova nu a asimilat integral licenţa de
tropicalizare a locomotivei Diesel electrice, licenţă contractată în anul 1967,
primită în anul 1969, pentru care s-a plătit firmei Sulyer-Elveţia suma de 1,4
milioane lei valută, datorită greutăţilor ivite la exportul produsului.
Inexistenţa unui sistem de informare periodică care să asigure
cunoaşterea şi urmărirea fiecărei licenţe de la achiziţionare până la
realizarea eficienţei prevăzute în documentaţie.
Lipsa de preocupare pentru asigurarea prin cercetare proprie a
diversificării licenţelor şi a transferului de tehnologii achiziţionate.
Cap IV. Profilarea şi specializarea unităţilor de cercetare şi proiectare
În prezent funcţionează în cadrul MICMUE un număr de 12 unităţi de
cercetare şi dezvoltare profilate şi specializate pe diversele subramuri ale
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acestui minister. În propunerea de reorganizare a unităţilor de cercetare şi
proiectare numărul lor s-a ridicat la 13, conform datelor din Tabelul 3
Din acest punct de vedere se poate considera că a existat o
preocupare pentru profilarea şi specializarea unităţilor de cercetare şi
dezvoltare.
În cadrul acestor unităţi lucrează în prezent 11.971 salariaţi din care
6.021 (50,3%) în unităţi de cercetare şi proiectare dependente de minister
sau centrale şi 5.950 (49,7%) în compartimentele întreprinderilor
Tabelul 3
Situaţia unităţilor de cercetare şi proiectare
la MICMUE înainte (existent) şi după
EXISTENT
PROPUS
aplicarea Decretului 297 /1973
I Total unităţi de cercetare şi proiectare
12
13
A. Unităţi de cercetare
4
4
- institute
3
4
- centre
1
B. Unităţi de cercetare-proiectare
7
8
- institute
4
8
- centre
3
C. Unităţi de proiectare
1
1
- institute
1
1
- centre
II Subordonarea unităţilor
- la minister
3
3
- la centrale
7
10
cu 4 filiale
cu 4 filiale
- la uzine sau întreprinderi
2
A. Unităţi de cercetare
- la minister
2
2
- la centrale
1
2
cu 2 filiale
cu 2 filiale
B. Unităţi de cercetare-proiectare
- la minister
- la centrale
6
9
cu 2 filiale
cu 2 filiale
- la întreprinderi
1
1
D. Unităţi de proiectare
- la minister
1
1
- la centrale
- la uzine sau întreprinderi
III Personal în activitatea de cercetare şi
proiectare
11.971
12.742
A În unităţi de cercetare şi proiectare
6.021
7.676
din care
personal cu studii superioare
2.500
3.217
- în cercetare
1.660
2.032
- în proiectare
840
1.185
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B. În compartimentele din cadrul
unităţilor economice,
din care
personal cu studii superioare
- în cercetare
- în proiectare

5.950

5.066

2.709
171
2.538

2.229
45
2.184

Din totalul personalului 5.209 (43,5%) sunt cei cu studii superioare,
revenind deci 1,3 salariaţi cu studii elementare şi medii la 1 salariat cu studii
superioare. Ţinând seama că în totalul personalului sunt incluşi şi muncitorii
de la atelierele de prototipuri, acest indicator trebuie îmbunătăţit, în vederea
asigurării unui raport optim de cca 3 la 1.
În noua organizare se preconizează să se treacă cca 900 de salariaţi
din compartimentele de cercetare şi proiectare ale întreprinderilor în
subordinea institutelor şi centrelor de cercetare şi proiectare
Cap V. Cooperări tehnico-ştiinţifice cu alte ţări
Institutele de cercetări subordonate MICMUE au încheiat contracte de
cooperare cu unităţi similare din RFG, SUA, RDG, RPU, RPP. Totuşi
MICMUE nu fructifică toate posibilităţile pe care le oferă acordurile şi
programele de cooperare tehnico-ştiinţifică, inclusiv pentru specializări de
cadre.
Se remarcă în general că MICMUE răspunde cu întârziere sau nu
răspunde de loc la solicitările CNST, iar propunerile proprii se fac cu
întârziere datorită existenţei unui sistem birocratic de colaborare între
Minister, Centrală şi unităţile subordonate.
Deşi se cuprind în diferite documente de colaborare încheiate de
CNST acţiuni propuse chiar de MICMUE, ulterior acestea nu mai sunt
urmărite şi finalizate. Spre exemplu, prin intermediul CNST a fost convenită
deplasarea în RSCs a unei delegaţii de la ICPE pentru următoarele
probleme propuse de MICMUE:
- Noi tehnologii specifice fabricării maşinilor electrice,
- Fibre de sticlă şi produse din acestea, pentru diverse domenii ale
economiei naţionale;
- Noi materiale şi înlocuitori pentru industria constructoare de maşini,
cabluri de forţă şi armături,
În final MICMUE nu a aprobat aceste deplasări.
Cap VI Aspecte din activitatea de brevetare şi valorificare a invenţiilor
Situaţia invenţiilor şi a propunerilor de invenţii primite de OSIM de la
MICMUE, până la 1.06 1973 se prezintă sintetic în Tabelul 4
Tabelul 4
Total
Aplicate
În Studiu În experiAplicate de
mentare peste 5 ani
Invenţii
836
148
132
358
198
Propuneri
590
98
242
169
Total
1.345
246
374
527
198
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Este de remarcat faptul că, în anii 1970–1972, cu ocazia prezentării
la diferite expoziţii de peste hotare, un număr mare de invenţii au primit
medalii de aur, argint sau bronz. Dintre acestea remarcăm:
- Procedeu şi maşină pentru ascuţirea burghielor elicoidale – medalie
de aur la expoziţia de la Viena din martie 1970;
- Convertizor de înaltă frecvenţă – 8000 Hz - medalie de aur la
aceeaşi expoziţie.
Deşi s-au obţinut rezultate bune în această activitate există încă un
număr mare de invenţii care nu au fost aplicate, altele care nu au fost
extinse, sau cu faze de experimentare foarte lungi. Astfel, cum se vede din
Tabelul 4, numai 148 din cele 836 de brevete au fost aplicate, situaţie care
se pare că va continua întrucât în propunerea de plan pe anul 1974 numai 5
invenţii sunt prevăzute pentru aplicare şi una pentru extindere.
Dintre invenţiile care întâmpină greutăţi în aplicare semnalăm:
- Procedeu, schemă şi dispozitiv pentru supravegherea centralizată a
utilizării maşinilor unelte – pentru care prototipurile s-au realizat în 19691970 şi nu s-a trecut la aplicare până în prezent;
- Maşină de cablat cu 4 trepte de răsucire – aflată într-o situaţie
similară.
Din cele de mai sus rezultă necesitatea abordării cu mai mult curaj a
aplicării invenţiilor, care de multe ori sunt luate în considerare numai după
confirmarea peste hotare a valorii lor, precum şi creşterea preocupărilor
pentru crearea condiţiilor materiale necesare punerii în operă a gândirii
originale. .
I.5 PROGRAMUL NAŢIONAL DE AUTOMATIZARE, ELECTRONIZARE ŞI
ROBOTIZARE. R A P O P T cu privire la măsurile luate de Consiliile de
conducere din ministere şi Consiliile oamenilor muncii de la centrale şi
întreprinderi în vederea extinderii automatizării, electronizării şi
robotizării în activitatea de producţie, în ridicarea nivelului tehnic şi
calitativ al produselor şi creşterea productivităţii muncii.
( este reprodus textul original, cu păstrarea numerotării )
1. Sarcinile rezultate din documentele de partid din indicaţiile
tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al P.C.R. privind
extinderea automatizării, electronizării şi robotizării în ramurile
economiei naţionale pe perioada 1985 – 1990.
Documentele de partid şi indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu,
prevăd creşterea mai accentuată a productivităţii muncii prin automatizarea,
electronizarea şi robotizarea proceselor de fabricaţie, ceea ce conduce în
acelaşi timp la ridicarea nivelului tehnico - calitativ al produselor, reducerea
cheltuielilor materiale şi sporirea gradului de valorificare a materiilor prime şi
materialelor, creşterea competitivităţii produselor româneşti pe piaţa externă,
contribuind la evoluţia rapidă a tehnicii în ţara noastră.
Directivele Congresului al XII-lea al PCR prevăd în acest sens
introducerea celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, dezvoltarea cu
precădere a industriei electronice, introducerea şi extinderea sistemelor şi
mijloacelor avansate de modernizare şi automatizare a proceselor de

75

producţie, intensificarea cercetărilor în domeniul microprocesoarelor şi
cibernetizării proceselor tehnologice, al utilizării roboţilor industriali.
Programul directivă de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi
introducere a progresului tehnic până în anul 1990 şi direcţiile principale
până în anul 2000, adoptate la cel de al XII-lea Congres al PCR prevede, de
asemenea, electronizarea, automatizarea şi cibernetizarea avansată a
tuturor ramurilor economiei naţionale, precum şi realizarea de sisteme
complexe de maşini, cu integrarea progresivă a mecanicii fine, electronicii şi
tehnicii de calcul în structura maşinilor, crearea de noi tipuri de maşini unelte
de mare productivitate prevăzute cu comandă numerică şi schimbare
automată a sculelor, de maşini multifuncţionale şi agregate cu nivele ridicate
de automatizare.
Astfel industria electronică se prevede să crească în 1985 faţă de
1980 de 2,3-2,4 ori, cu un ritm mediu anual de 18-19%, producţia de
mijloace de automatizare şi ale tehnicii de calcul de 2,06-2,29 ori, adică
între 15 şi 18% ca ritm mediu, iar industria de mecanică fină de 2,9-3,2 ori
cu un ritm mediu anual de 23-26%.
Aceste orientări au fost continuate şi lărgite la Conferinţa Naţională a
Partidului din decembrie 1983, când s-a dezbătut şi aprobat în cadrul
ansamblului de măsuri pentru dezvoltarea economiei naţionale, creşterea
mai accentuată a productivităţii muncii, vizând dublarea acesteia în câţiva
ani.
Plenara CC al PCR din noiembrie 1983 a aprobat “ Programul privind
creşterea mai accentuată a productivităţii muncii şi perfecţionarea organizării
şi normării muncii în perioada 1983-1985 şi până în 1990”
Prin acest program de amplă perspectivă se prevede dublarea în
câţiva ani a productivităţii muncii, resursă prioritară a dezvoltării şi
modernizării întregii economii, cu precădere pe seama introducerii şi
generalizării progresului tehnic în special pe seama automatizării,
electronizării şi robotizării proceselor de producţie a cărei pondere în
creşterea productivităţii muncii în anul 1990 faţă de 1985 va trebui să fie de
minimum 55%.
O atenţie deosebită se va acorda automatizării proceselor de
producţie în locurile de muncă cu condiţii grele şi cu grad ridicat de
periculozitate în sectoarele prioritare ale economiei: minier, petrolier, energie
cât şi a celor unde calitatea produselor este puternic influenţată de factorul
uman.
Astfel pe ansamblul industriei prelucrătoare se prevede creşterea
productivităţii muncii în anul 1990 faţă de 1980 cu 225% iar pe principalele
ministere : MIM - 234%, MICM - 248%, MICMUE - 230%, MICh – 234%,
MILMC – 236%, MIU – 209%, MAIA – 225%.
Echipamentele de automatizare, electronică, tehnică de calcul de
proces, roboţii, încorporate în utilajele tehnologice adaogă acestora o
valoare însemnată, prin aceea că le sporeşte randamentele, le fac mai
maleabile în manipulare, sporesc capacitatea de conducere a operatorului
uman, ceea ce conduce la creşterea calităţii şi la productivităţi sensibil mai
ridicate
2. Stadiul pe plan mondial
Datorită utilizării în proporţie din ce în ce mai mare a electronicii şi în
ultima perioadă a microelectronicii, ponderea automatizărilor, electronicii şi
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roboticii în producţia totală industrială a tuturor ţărilor este în continuă
creştere. Devine evidentă în ultima perioadă legătura directă dintre nivelul
de dezvoltare a unei ţări şi nivelul producţiei şi dotării cu electronică,
automatizare şi robotizare a economiei naţionale respective. Astfel ponderea
industriei electrotehnice şi electronice în cadrul producţiei globale totale în
anul 1981 în ţările socialiste a fost între 7 % şi 8 %, cifrele superioare fiind
caracteristice în cea mai mare parte şi pentru ţările capitaliste avansate (9 %
în Europa Occidentală, 10 % - 11 % în SUA şi Japonia şi 5 % în R.S.R.
Producţia pe cap de locuitor a mijloacelor de automatizare în anul
1981 (în lei/locuitor) este de 207,2 în Bulgaria, 334,9 în RDG, 945 în Europa
de vest şi peste 2000 în SUA şi Japonia, iar în România de 248,4.
Producţia de mecanică fină în anul 1982 a fost de 41,7 mil dol în
RSCs, 139,7 mil dol în Elveţia, 433,8 mil dol în RFG şi de 35,1 mil.dol în
România.
Dacă luăm separat producţia industriei electronice a unor ţări
17
socialiste şi capitaliste se constată chiar în condiţiile crizei mondiale ritmuri
medii anuale de creştere ridicate ale acesteia în anii 1981-1983. Astfel în
Japonia 10,6%, în Europa Occidentală 8,9 %,în Spania 9,7 %, Elveţia 7,6
%,Ţările Scandinave 9,7%. În ţările socialiste ritmurile au fost în medie între
5 -7 %. În România acesta a fost de 5,6 %.
Gradul de automatizare mediu în economia naţională, exprimat prin
ponderea valorică a instalaţiilor de automatizare în totalul investiţiilor este în
prezent de 2 %, în timp ce în ţările dezvoltate industrial este de 6% (RFG,
Anglia).
Parcul mondial de roboţi şi manipulatoare – în 1983 cuprindea cca
180.000 buc, dintre aceştia în ţările capitaliste funcţionează aproximativ
130.000 unităţi, iar în ţările socialiste cca 50.000 unităţi (URSS - 20.000,
RDG – 25.000, RPP -1000, Iugoslavia – 1000); în România se prevede ca în
anul 1985 parcul să fie de 500 unităţi.
Asimilarea şi introducerea celulelor şi liniilor flexibile robotizate de
prelucrare a făcut obiectul unor programe naţionale într-o serie de ţări cum
ar fi: Franţa, Japonia, RFG , RSCs, RDG, URSS. Ţinând seama de
specificul fabricaţiei s-au creat soluţii tipizate de celule şi linii flexibile
robotizate de maşini unelte, de ex. pentru prelucrarea prin aşchiere, pentru
piese de rotaţie, piese prismatice, pentru presare-forjare, vopsire, suduri şi
montaj.
În prezent în lume sunt peste 20.000 celule şi linii flexibile robotizate,
din care ponderea o deţine Japonia cu peste 10.000. În ţările socialiste sunt
cca 500, iar în România în prezent sunt 20 de celule reglabile robotizate,
fiind în curs de proiectare şi realizare pentru anul 1984-1985 încă 150 buc.
În ce priveşte concepţia şi realizarea de hale complet robotizate, fără
operatori, se remarcă îndeosebi industria japoneză.
Principalele tendinţe în domeniul electronicii şi automaticii în ţările
dezvoltate sunt : menţinerea unui ritm anual de creştere ridicat al producţiei de ordinul a peste 12 % - mult mai ridicat decât în celelalte ramuri.
Din subramurile electronicii, ritmurile de creştere cele mai înalte va
continua să le deţină – în întreaga lume – microelectronica (cu peste 15 %
anual) şi industria calculatoarelor de proces cu microprocesoare (până la 25
17
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%), în următorii 10 – 15 ani estimându-se o creştere anuală de 35 % a
numărului de instalaţii tehnologice conduse cu calculator. Aplicaţiile
principale sunt: dispecerizarea şi automatizarea exploatărilor miniere, în
special a celor din subteran, exploatarea şi distribuţia ţiţeiului şi gazelor
naturale, fluxuri complet automatizate în depozite, servicii ş.a.
Un domeniu special îl constituie cel al fabricaţiei de maşini şi utilaje
pentru industria uşoară, unde principalele ţări, ca Japonia, RDG, RFG,
Elveţia şi URSS deja oferă utilaje cu un grad ridicat de automatizare prin
utilizarea programatoarelor
şi microprocesoarelor, a calculatoarelor
electronice şi a robotizării în domenii ca înnodătoare de fir, maşini de croit şi
tricotat, maşini de ţesut ş.a.
Un alt domeniu cu largi perspective de aplicaţie a automatizării şi
robotizării îl constituie cel al tehnologiilor de control activ, pe flux şi final, în
care se încadrează automatele de măsurare, sortare
şi de control
multidimensional. Efectul automatizării în domeniul controlului va conduce la
eliminarea totală a rebuturilor şi creşterea productivităţii muncii la până la 90
% în acest sector.
La baza întregii dezvoltări a automatizării, electronizării şi robotizării
în ţările dezvoltate stau programele naţionale de producţie şi colaborare –
specializare pentru realizarea componentelor electronice şi a industriei
orizontale aferente, acestea fiind considerate ca bază absolut necesară
oricărui progres în domeniile menţionate. Peste 30% din valoarea sistemelor
automatizate este reprezentată de componente, fiind angrenată pentru
cercetarea şi proiectarea acestora peste 35 % din forţa de muncă ocupată
cu dezvoltarea sectorului respectiv.
În afara creşterii extensive a automatizărilor şi robotizărilor există
tendinţa de electronizare mai accentuată a tuturor tipurilor de produse, de
generalizare a utilizării sistemelor numerice şi dezvoltare a programării
complexe, de creştere a performanţelor în general şi a siguranţei în
funcţionare în special, de dezvoltare şi diversificare a mijloacelor de
obţinere a informaţiilor, de formare a personalului competent în acest
domeniu şi de dezvoltare a activităţilor de concepţie şi inginerie tehnologică,
toate cu scopul creşterii eficienţei economice.
În legătură cu aspectele generale ale dezvoltării mijloacelor de
automatizare şi consecinţele sale se estimează în perioada 1984-1985 o
diminuare cu 50 % a efortului fizic în majoritatea ramurilor industriale, ca
urmare a introducerii mai accentuate a automatizării, electronizării şi
robotizării, cu precădere în locurile de muncă cu grad mare de periculozitate,
nociv, obositoare şi repetitive.
Introducerea largă a automatizărilor, electronizării şi robotizării pe
lângă utilizarea mai raţională a forţei de muncă, conduce la mutaţii în
calificarea superioară a acesteia, la o folosire cantitativă şi calitativă
superioară a inteligenţei umane care devine din ce în ce mai mult o rezervă
naturală importantă a oricărei naţiuni.
Astfel în Japonia s-a elaborat un program naţional până în anul 1990
pentru elaborarea de calculatoare de generaţia 5-1, a roboţilor industriali cu
inteligenţă artificială şi a componentelor electronice aferente .
3. Stadiul în ţara noastră
Ca urmare a preocupărilor permanente a conducerii superioare de
partid, de ridicare continuă a nivelului tehnic şi calitativ în întreaga industrie
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din ţara noastră, de creşterea mai accentuată a productivităţii muncii, s-au
obţinut rezultate însemnate, pe linia automatizării şi electronizării proceselor
de producţie.
Astfel, toate obiectivele noi de investiţii au fost dotate din proiectare
cu echipamente de automatizare corespunzătoare şi tehnică de calcul, s-a
trecut în special în ultima perioadă de timp – la implementarea electronicii, a
microprocesoarelor în utilaje complexe, maşini unelte etc.
S-au înregistrat progrese însemnate în toate grupele principale ale
mijloacelor de automatizare (echipamente din generaţia 3-a şi sisteme de
conducere cu microprocesoare, automate programabile, echipamente
tipizate de reglare a proceselor rapide, sisteme de comutaţie statică
moderne, sisteme distribuite de conducere a proceselor tehnologice,
echipamente de testare , echipamente tipizate pentru conducere şi acţionare
roboţi, acţionări reglabile). Nomenclatorul mijloacelor de automatizare
realizate de MICMUE cuprinde 22 grupe mari de produse , similar cu cel al
ţărilor socialiste.
Dintre realizările mai importante privind automatizarea proceselor de
fabricaţie, menţionăm:
- Industria chimică
- Instalaţiile combinatelor de îngrăşăminte de la Tr.Măgurele, Slobozia,
Tg.Mureş, Arad
- Instalaţiile Combinatului petrochimic Piteşti, Midia,
- Întreprinderile de fibre şi fire artificiale Brăila, Dej, Lupeni, Suceava,
Bucureşti,
- Întreprinderea de anvelope Tr Severin ş.a.
- Industria alimentară : fabrici de zahăr, ulei, bere, drojdie furajeră, nutreţuri
combinate, mori de făină, silozuri, lapte, abatoare, conserve.
- Industria metalurgică: acţionări laminoare, cuptoare Galaţi, Hunedoara,
Reşiţa
- Energia electrică : cazane abur până la120 t/h, centrale termoelectrice –
blocuri de 330 MW.
- Canalul Dunărea - Marea Neagră : dispecerizare cu calculator,
automatizare ecluze, supraveghere trafic,
- Metroul Bucureştean : dispecerizare.
- Industria construcţiilor de maşini : echipamente de comandă pentru utilaje
tehnologice, excavatoare, nave, aviaţie, autoturisme, autocamioane, maşini
unelte de toate tipurile, echipamente, linii flexibile cu roboţi, exemple:
- posturi de control automat integrate pe liniile de transport pentru
industria auto – I. Autoturisme Piteşti, pneumohidraulică – ISPH Focşani, I,
Steaua Roşie şi I.Tractorul Braşov.
- automat de control şi sortare pentru industria de scule – I.S.
Râşnov;
- aparatură de control activ pentru industria de maşini unelte – I Faur
Bucureşti;
- dispozitive şi instalaţii de control multidimensional semiautomat
pentru industria auto – I.A.Piteşti şi pentru industria aeronautică –
I.Turbomecanica Bucureşti;
- traductoare incrementale de poziţie pentru roboţi industriali–ICSIT
Titan ;
- maşini de măsurat în coordonate cu calculator pentru industria
constructoare de maşini ;
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- nivele electronice cu afişare analogică pentru întreprinderile din
MICM, MT şi IPB ;
- linii automate complexe pentru prelucrarea elementelor hidraulice
pentru I.Balanţa Sibiu şi pentru ISEH Focşani;
- linii automate complexe pentru prelucrarea blocului motor şi
cămăşilor de cilindri pentru autoturismele Dacia ;
- linii automate complexe pentru prelucrarea corp pompă şi roţi
dinţate pentru I. Steaua Roşie Bucureşti ;
- familie de 18 tipuri de roboţi cu programare fixă (manipulatoare)
utilizaţi la alimentarea automată a maşinilor unelte ;
Industria textilă
- 6 variante constructive de roboţi cu comandă flexibilă capabili să
manipuleze sarcini cuprinse între 6,3 …..63 kg şi să efectueze operaţii
tehnologice de sudare, vopsire.
- carde de bumbac de mare productivitate cu autoreglare ;
- maşini de tricotat rectilinii automate cu jacard şi microprocesoare,
maşini de controlat şi rolat metraje, dotate cu microprocesor, staţii
semiautomate de cusut, maşini de bobinat automate, maşini de spălat
automate cu comandă electronică.
Industria materialelor de construcţii:
- toate liniile de ciment de 800,1500, 3000 tf/zi
Industria minieră :
- escavatoare şi linii de transportoare de mare capacitate pentru
cariere de lignit, uzine de preparare, dispecerizare în subteran ;
Industria petrolului şi gazelor :
- automatizarea şi dispecerizarea grupurilor de sonde de extracţie.
Pentru export s-au realizat în ţară, pe bază de proiecte proprii,
instalaţii de automatizare ( RDG, URSS, R.P Chineză, Iran, Irak, R.Egipt,
RSF Iugoslavia, Pakistan, Tunisia ş.a. ) pentru linii de ciment, rafinării,
centrale termoelectrice, instalaţii de preparare fosfaţi etc.
Unele realizări de prestigiu confirmă eficienţa superioară ce se obţine
ca urmare a introducerii în ritm mai accentuat a automatizării, electronizării şi
robotizării. Astfel:
- conducerea cu calculatorul a instalaţiei de electroliză a aluminiului
la Slatina a condus la creşterea randamentului cu 3 % şi la o economie de
energie electrică echivalentă cu 25 mil.kWh/an. Generalizarea acesteia la
sistemul de conducere a cuptoarelor electrice de la I C.S Hunedoara
conduce la o creştere a producţiei de oţel cu 30.000 t/an şi la o economie de
energie electrică de 15 mil kWh/an;
- conducerea cu calculatorul a maşinilor de fabricat hârtie la Suceava
a redus consumul de celuloză cu 4 % pe mp şi la o creştere a producţiei de
hârtie cu 5 %. Generalizarea acestui sistem la toate combinatele de hârtie şi
celuloză din ţară va echivala cu producţia combinatului de hârtie şi celuloză
Vrancea;
- sistemul automat de gestiune şi conducere a magaziilor de piese şi
subansamble la IUG Braşov a permis o creştere a producţiei cu cca 18 % şi
o reducere relativă a forţei de muncă cu 18,5 %.;
- proiectarea hărţilor şi galeriilor miniere, proiectarea interactivă cu
minicalculatorul a circuitelor imprimate şi a construcţiilor mecanic, a condus
la o creştere a productivităţii muncii cu 50% în acest sector la ITC,
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- la MTTc utilizarea calculatorului electronic la reducerea staţionării
vagoanelor de cale ferată străine pe teritoriul ţării a condus la economii de
3,5 mil dol/an, iar utilizarea sa la planificarea lunară a transporturilor interne,
la reducerea relativă cu 50 % a forţei de muncă;
- utilizarea minicalculatoarelor în standurile de probe la I.Pompe
Bucureşti şi I.Reşiţa a condus la îmbunătăţirea calităţii şi competitivităţii la
export a produselor acestora.
În urma unei anchete întreprinse la proiectanţii generali pe ramuri ale
economiei naţionale a rezultat că în prezent ponderea elementelor şi
mijloacelor de automatizare în totalul investiţiilor din economia naţională este
de cca 2 %. S-a constatat că ponderi mai mari sunt în metalurgie 4,4 % , în
chimie 3,8 %, în energetică 2,8 %.
Din cele prezentate mai sus reiese clar rămânerea în urmă a ţării
noastre în acest domeniu, ţările dezvoltate industrial au un grad de
automatizare şi electronizare cuprins între 8 % şi 10 %
Rezultă de asemenea şi nivelul scăzut al dotării cu electronică
profesională care este de cca 10 ori mai mic faţă de ţările avansate industrial
atât capitaliste cât şi socialiste, cu toate eforturile făcute în ultimii ani de
creştere în ritm mai dezvoltat a electronicii profesionale. Acest lucru
înseamnă că ponderea industriei electronice în ţara noastră este încă
scăzută în volumul total al producţiei industriale globale comparativ cu alte
ţări socialiste şi capitaliste ( 5 % în România în raport cu 8-10 % în 1981 în
alte ţări) şi acest fapt nu a permis introducerea în ritm mai accentuat a
automatizării, electronizării şi robotizării la noi. Un element de temporizare a
electronizării îl constituie insuficienta dezvoltare a sectorului de componente
electronice.
O tendinţă de modificare a structurii mijloacelor de automatizare o
constituie pătrunderea rapidă a electronicii şi microelectronicii, ponderea
acestora fiind predominantă în ţările dezvoltate industrial. Astfel ponderea
producţiei de mijloace de automatizare electronice în producţia de
electronică a fost în 1981 la noi în ţară de cca 14 % faţă de 30 % în ţările
dezvoltate industrial.
Investiţiile ţărilor lumii în vederea pătrunderii automatizărilor,
electronizării şi robotizării sunt în continuă creştere în ţările în curs de
dezvoltare, ritmul acestora este în ultimii ani de peste 10 %
În ţara noastră s-au alocat investiţii mai reduse utilizatorilor, iar
planurile anuale nu au conţinut reglementări care să stimuleze investiţiile
pentru pătrunderea mai accentuată a automatizărilor, electronicii şi
robotizării.
De asemenea cu toate că acoperirea cu mijloace de automatizare din
ţară este de peste 50% din cererile interne, lipsa unor componente
electronice performante şi limitarea importurilor de completare, nivelul încă
scăzut al microelectronicii, nu a permis realizarea unei părţi însemnate din
echipamentele necesare economiei naţionale.
Conform Programului special din cadrul planului de dezvoltare
economico-socială a României şi care reflectă hotărârile Congresului al XIIlea al PCR şi ale Conferinţei Naţionale a Partidului, la finele cincinalului
1981-1985 ponderea valorică a mijloacelor de automatizare în volumul total
al producţiei de utilaje şi echipamente tehnologice urmează a fi de cca 4 %,
diferenţiat pe ramuri industriale precum urmează:
- industria chimică
5.9 %
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- industria energetică
- industria metalurgică şi siderurgică
- industria constructoare de maşini
- industria uşoară
- industria materialelor de construcţii
- industria minieră, petrol, geologie
- industria alimentară
- transporturi
- construcţii industriale

6,2 %
13,5 %
6,2 %
2,3 %
3,2 %
5,2 %
0,5 %
0,6 %
1,1 %

4. Programul privind extinderea automatizării, electronizării şi
robotizării în 1985 şi 1986 – 1990
Ca urmare a sarcinilor primite pe linia accelerării introducerii
automatizărilor şi electronicii în toate ramurile economiei naţionale în acest
cincinal şi în următorul, 1985 – 1990, cu perspectivă până în anul 2000 , în
cadrul MICMUE s-au realizat studii vizând măsurile ce trebuie întreprinse –
atât pe linia cercetării-proiectării cât şi a producţiei - pentru realizarea întregii
game de utilaje ce urmează a fi realizate pentru diferite ramuri industriale.
Pentru o evaluare cât mai corectă a necesarului atât cantitativ cât şi
sortimental, precum şi a tipurilor noi de echipamente s-au solicitat propuneri
din partea tuturor ministerelor beneficiare. Nivelul total al cereri de astfel de
echipamente este în 1985 de 17,587 miliarde lei şi ajunge în 1990 la 48,538
miliarde, ceea ce reprezintă o creştere de cca 2,8 ori faţă de 1985. Situaţia
pe ministere este dată în tabelul I
Tabelul I
Denumire beneficiar
Propuneri, mil. lei
1985
1990
2000
1. MICMUE.
2006
7295
10235
2. MICh.
1887
2859
6063
3. MICM.
3392
11052
13960
4. MEE.
1892
3946
4364
5. M.Petrolului
867
2361
962
6. MTTc.
1858
6208
10192
7. MILMC.
1111
1852
2958
8. MIM.
1010
1458
2284
9. MAIA.
894
2267
2596
10. M.Metalurgiei
357
2145
2105
11. M.Industriei uşoare
851
2910
4594
12. CSEN.
247
1650
13. M.C.Interior
70
288
440
14. M.Sănătăţii
250
775
1458
15. Cons.Naţ.al Apelor
137
296
511
16. M.Turismului
103
471
660
17. M.Ed.Învăţământului
340
761
1280
18. M.Construcţiilor Industriale
100
326
207
19. M.Com. Exterior şi Interior
19
51
58
20. M.Geologiei
3
61
61
21. M.Silviculturii
91
132
237
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22. M.Finanţelor
23. CCE.Sport
TOTAL

2
39
17587

66
226
49538

33
316
67194

Din studiul cererii pentru cincinalul următor se constată că orientarea
noastră trebuie îndreptată spre dezvoltarea şi susţinerea domeniului minier,
petrolier, geologic, energetic, telecomunicaţii, precum şi al industriei
constructoare de maşini, pentru care cererea de echipamente de
automatizare, electronică, roboţi industriali faţă de 1985 creşte la nivelul
anului 1990 astfel :
MIU – de 3,41 ori, M.Minelor de 6 ori, CSEN – de 6,8 ori, MTTc de 3,34 ori,
M.Petrolului –de 2,7 ori, MEE de 2,1 ori, MICMUE de 3,6 ori, MICM de 3,26
ori, MAIA – de 2,53 ori ş.a.m.d.
Produsele solicitate de ministere şi celelalte organe centrale au fost
grupate în Studiu pe următoarele destinaţii (scopuri) principale :
1. introducerea robotizării şi automatizării proceselor industriale şi
echipamentelor complexe;
2. dezvoltarea sistemelor de conducere-informatică cu calculatoare;
3. proiectarea asistată de calculator;
4. automatizarea muncii, aparatură ştiinţifică, control calitate.
Concret solicitările ministerelor au fost următoarele
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:

Ministerul Minelor
- Echipamente de automatizare, de forţă şi comandă centralizată pentru
utilaje de carieră de mare capacitate.
- Instalaţie robotizată de exploatare pentru minele grizutoase subterane.
- Instalaţie de automatizare pentru secţii de preparare minereuri neferoase,
cu analizor de radiaţii gama şi minicalculator de proces.
Ministerul Petrolului
- Automatizarea centralizată a câmpurilor de mine.
- Dispecerul naţional de gaze.
- Sistemul de prelucrare grafică şi foto cu multiprocesor pentru prospecţiuni
geologice şi geofizice.
Ministerul Geologiei
- Staţie seismometrică multicanal (96 – 240 canale) cu posibilităţi de
însumare a semnalului.
- Aparatură de comandă şi control de vibraţii pentru prospecţiuni geofizice.
- Aparatură pentru comanda la distanţă a exploziei în prospecţiuni geofizice.
Ministerul Energiei Electrice
- Sisteme de conducere cu calculatorul a centralelor nucleare electrice
- Instalaţie de automatizare pentru centrale termoelectrice de mare putere
pe lignit şi şisturi bituminoase.
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Facem aceste precizări exclusiv pentru a arăta aspiraţiile ţării de a-şi ridica nivelul
tehnologic în scopul apropierii de nivelul de dezvoltare ale ţărilor avansate economic.
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- Echipamente pentru conversia energiei electrice obţinute din surse
neconvenţionale în vederea reglării parametrilor pentru interconectare la
sistemul energetic naţional.
Ministerul Industriei Metalurgice
- Acţionări electrice automatizate pentru linii tehnologice complexe
(laminoare, linii de degresare)
- Instalaţie de automatizare pentru cazane recuperatoare de păcură sau
deşeuri combustibile.
- Sisteme distribuite de conducere şi acţionări reglabile de curent continuu
pentru metalurgie.
Ministerul Industriei Chimice
- Automatizarea proceselor din fabricile de apă grea.
- Automatizarea proceselor din industria chimică organică, anorganică,
petrochimică, cauciucuri, fibre şi fire sintetice.
- Sisteme de conducere a producţiei cu mini şi microcalculatoare.
Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini
- Roboţi industriali pentru operaţii de sudură, vopsire, sablare, forjare,
matriţare, manipulare piese în cadrul liniilor de fabricaţie utilaje şi auto
vehicule grele.
- Sisteme de conducere a producţiei cu minicalculator pentru producţia
discontinuă.
- Instalaţii de control nedistructiv cu flux magnetic, cu ultrasunete etc.
- Echipamente tehnologice neconvenţionale: decupare precisă cu laser,
nitrurare cu plasmă etc.
- Automatizarea procesului tehnologic de asamblare, ambalare, lotizare şi
depozitare a produselor finite.
Ministerul Industriei de Construcţii Maşini Unelte, Electrotehnică şi
Electronică
- Celule şi linii de fabricaţie robotizate de prelucrare a pieselor de revoluţie şi
a pieselor prismatice (inclusiv pentru MICM)
- Roboţi de control dimensional cu programare flexibilă.
- Sisteme de acţionări electrice complexe conduse cu microprocesor pentru
utilizări în foraj, transporturi, energetică, industria cimentului.
- Programe şi sisteme pentru cercetarea şi proiectarea interactivă asistată
de calculator a circuitelor electronice integrate pe scară largă, a circuitelor
imprimate, a sculelor şi matriţelor, a produselor şi tehnologiilor.
- Sisteme automate de optimizare a consumului industrial de combustibil şi
energie electrică.
Ministerul Industriei Uşoare
- Echipament complex de debitare-croire în sectorul confecţiilor textile cu
laser şi cu cuţite şi conducere pe calculator de proces.
- Linie automată pentru prelucrarea textilelor neţesute din materiale
recuperabile şi refolosibile, prin procedee neconvenţionale.
- Microcalculator specializat pentru comanda maşinilor de tricotat rectiliniu.
- Sistem specializat de conducere cu calculator al proceselor de fabricaţie în
industria uşoară.
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Ministerul Industriei Lemnului şi Materialelor de Construcţii
- Echipamente de automatizare a acţionărilor electrice cu convertizoare, pe
bază de semiconductoare cu precizie sporită, pentru industria hârtiei şi
maselor plastice.
- Echipamente de automatizare pentru alimentarea filtrelor electrostatice
pentru industria materialelor de construcţii.
- Sistem centralizat de măsură al temperaturilor.
Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
- Instalaţii de automatizare pentru fabrica de nutreţuri combinate, mori,
silozuri, fabrici de lapte, abatoare, fabrici de conserve.
- Instalaţii de automatizare pentru îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări,
sisteme de ameliorare etc.).
- Instalaţii complexe de determinare a calităţii produselor lactate.
Alte ministere
- Instalaţie de radio-navigaţie prin satelit.
- Electronizarea autovehiculelor.
- Instalaţii de automatizare pentru centrale nucleare electrice – CSEN
- Case de marcat electronice cu afişare optică. – M.C.Interior
- Tomograf computerizat, echipamente automate pentru analize,
echipamente de circulaţie extracorporală – rinichi artificial – M.Sănătăţii
- Staţie automată pentru controlul calităţii apei – C.N al Apelor
- Sisteme informatice pentru optimizarea ocupării capacităţii de cazare
turistică şi instalaţie de traducere simultană în şase limbi – M.Turismului
- Echipamente de culegere şi pregătire date cu dispozitive de vizualizare şi
înregistrare magnetică, sistem de instruire programată – M.Ed. şi
Învăţământului
- Sistem electronic de prelucrare de texte – MC Exterior şi Comunicaţiilor
Internaţionale.
- Aparat de semnalizare a incendiilor de pădure.- M. Silviculturii
- Terminale financiar bancare – M Finanţelor
Grupele de produse menţionate mai sus reprezintă un număr de 7500
sortotipodimensiuni şi ocupă în perioada următoare ponderi reprezentative
în structura producţiei MICMUE, având ritmuri medii de creştere mult peste
media industriei electronice al cărui ritm de creştere anual este de 3,7 %,
astfel:
- mijloace ale tehnicii de calcul electronice – ritm mediu anual de 9,5 %,
- electronica şi radiocomunicaţiile – 8,7 %,
- mijloace de automatizare electronice – 11,7 %
De asemenea, ponderea producţiei de mecanică fină în totalul
producţiei MICMUE se prevede a se dubla în 1985 faţă de 1981, iar maşinile
unelte de înaltă productivitate, cu comandă program, vor reprezenta o
pondere în producţia ministerului cu 120 % mai mare, faţă de 1981.
Menţionăm că produsele care fac obiectul prezentului Raport se vor
fabrica în peste 80 de unităţi industriale ale ministerului.
Pentru îndeplinirea planului prezentat mai sus sunt însă necesare
eforturi în MICMUE pe linia realizării de investiţii pentru modernizarea
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tehnologiilor în sectoarele de producţie cât şi pentru asigurarea capacităţii
sectoarelor de cercetare-proiectare.
Prin implementarea acestui program, gradul de automatizare mediu
pe economia naţională, exprimat prin ponderea valorică a instalaţiilor de
automatizare şi electronizare în valoarea totală a investiţiilor, va ajunge la
cca 4 % în 1985 şi 6 % în 1990, nivele necesare pentru a realiza obiectivele
de eficienţă economică preconizate. În ţările puternic dezvoltate industrial –
de exemplu RF Germană şi Anglia - gradul de automatizare în industrie –
exprimat prin acelaşi indicator, al ponderii investiţiilor de profil în total – este
de cca 8 %.
5 Concluzii ca urmare a propunerilor din prezentul Raport.
Conform calculelor prezentate în Anexele prezentului Raport,
introducerea în ritm mai intens a automatizărilor, electronizării şi robotizării în
toate domeniile economiei naţionale va contribui la:
1.Creşterea productivităţii muncii, în anul 1990, la nivelele prevăzute în
“Programul privind creşterea mai accentuată a productivităţii muncii şi
perfecţionarea organizării şi normării muncii în perioada 1983-1985 şi până
în 1990” adoptat la Plenara CC al PCR din 14-15 noiembrie 1982, astfel:

1985
1987
1990

În industria
Pe ansamblu în
prelucrătoare
industria republicană
Creştere în % faţă de anul 1980:
145,4
141,0
175,0
168,0
225,0
213,1

Se consideră că în medie cca 55 % din ponderea prevăzută pentru
progresul tehnic o reprezintă automatizarea, electronizarea şi robotizarea,
inclusiv prin înglobarea lor în perfecţionarea tehnologiilor.
Astfel economia relativă de personal – exprimată în număr de
salariaţi – se estimează a fi de:
Economie – Total – prin aportul
progresului tehnic
din care
Aportul automatizării, electronizării,
robotizării şi perfecţionării
tehnologiilor
%

1985
281.650

1990
624.851

148.385

335.147

52

54

Pentru fiecare minister şi domeniu, funcţie de specificul tehnologic al
acestuia şi de mărimea seriei de fabricaţie, influenţa va oscila în limitele 40%
- 80%. Personalul disponibilizat va fi recalificat pentru sectoarele cu forţă de
muncă deficitară, în principal sectorul serviciilor.
2. Reducerea cheltuielilor materiale la 1000 lei producţie marfă,
asigurând cifrele următoare:
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- Total cheltuieli materiale pe economie
la 1000 lei producţie marfă

1985

1987

1990

646,7

629,3

594,7

3. Valorificarea superioară a materiilor prime şi materialelor. Spre
exemplificare se dau consumurile specifice la principalele materiale (t/mil.lei)

- laminate finite pline din oţel
- oţel calibrat în bare şi colaci
- laminate din cupru
- laminate din aluminiu şi aliaje
de aluminiu

1980

1985

1990

2,3501
0,0615
0,4657

2,0405
0,0560
0,0390

1,734
0,042
0,032

0,0501

0,0435

0,0365

Rezultatul acestei valorificări superioare se regăseşte în
producţie finită, astfel:
1980
1985
1990
- valoarea producţiei mijloacelor de
automatizare, electronizare, robotizare
obţinută dintr-o tonă de metal
202
277
378
- valoarea producţiei mijloacelor de
automatizare, electronizare, robotizare
dintr-o tonă de cupru (sârme şi bare)
16771
17274
17800
4. Valorificarea superioară la export exprimat prin aportul valutar net
mai mare, cu un curs de revenire mai avantajos şi creşterea producţiei la
export, este cuprinsă între 20 % în plus în 1984 , 27% în plus în 1985 şi 40
% în 1990,în raport cu anul de referinţă 1980.
5. Reducerea consumului de energie, cu cel puţin 10-15%, prin
optimizarea proceselor tehnologice şi introducerea sistemelor automate de
conducere, acţionare şi reglaj.
Din experienţa unor ţări avansate, în cca 10 ani de la introducerea
sistemelor automate şi a roboţilor se realizează o creştere a
calităţii/uniformităţii producţiei implicit o reducere a cheltuielilor din reţeaua
de depanare şi întreţinere a produselor fabricate în sistem automatizat,
robotizat, în care influenţa operatorului este mai redusă.
6 Propuneri privind fabricarea de echipamente de automatizare,
electronizare şi robotizare.
1. Nivelele ridicate ale cererilor de automatizare, electronizare şi
robotizare implică toate domeniile de activitate ale MICMUE (electronică,
tehnică de calcul, aparatură de măsură şi control, mecanică fină, optică,
hidraulică, maşini unelte, electrotehnică ş.a.) şi acoperă practic toate
ramurile economiei şi domeniile de activitate menţionate.
Detaliind pe ani cererile de utilaje menţionate în Tabelul I rezultă că
necesarul de echipamente pentru anii 1985 -1990, exprimat în milioane lei,
este:
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1985
1986
1987
1988
1989
1990
----------------------------------------------------------------------------------------------------17.587
21.632
26.607
32.727
40.254
49.538
Rezultă deci un total de investiţii în domeniu pentru utilizatori de cca
18 miliarde lei în 1985 şi 170,8 miliarde lei în perioada 1986 – 1990.
Conform calculelor, pentru MICMUE valoarea investiţiilor necesare pentru
realizarea acestei producţii este de 12,7 miliarde lei, din care cca 3 miliarde
lei C+M, pentru perioada 1986 – 1990.
În cadrul acestei valori intră, în afara modernizării capacităţilor de
producţie existente şi a realizării investiţiilor prevăzute cu prilejul aprobării
Studiului pentru Combinatul electronic, crearea unor capacităţi noi de
producţie pentru tehnologii noi, astfel:
- Microelectronica 2 pentru microprocesoare, componente optoelectronice ş.a.;
- Fabricaţia de fibre optice;:
- Fabricaţia de aparatură optico-medicală;
- Fabricaţia de echipamente cu laser şi fibre optice;
- Fabricaţia de celule şi linii flexibile robotizate;
- Fabricaţia de roboţi şi manipulatoare;
- Fabricaţia de mecanisme periferice pentru implementare roboţi în
transport, stocare, poziţionare ş.a.;
- Fabricaţia de sisteme şi traductoare foto-electrice pentru deplasare
şi rotaţie şi traductoare pe bază de principii fizice noi utilizând
microelectronica.
- Fabricaţie de utilaje tehnologice specifice, prin dezvoltarea
întreprinderilor Conect, Contactoare Buzău, Electro Mureş, Electrotimiş;
- Fabricaţia de componente electronice active şi pasive;
- Fabricaţia de componente pentru roboţi industriali;
- Fabricaţia de echipamente de electronică industrială prin
dezvoltarea IEMI şi a IEI;
- Fabricaţia de sisteme distribuite de conducere a proceselor
tehnologice pe bază de module procesor;
- Fabricaţia de memorii semiconductoare;
- Fabricaţia de testoare automate;
- Fabricaţia de echipamente electronice periferice inclusiv
componente de mecanică fină şi foarte fină.
- Fabricaţia de echipamente numerice de automatizare şi
echipamentele de măsură aferente;
- Elaborarea de produse standard pentru principalele domenii de
conducere: automate, teleprelucrare şi a tehnologiilor specifice noilor grupe
de produse.
Spectrul larg şi complexitatea tehnicilor şi tehnologiilor ce urmează a
se folosi impun dezvoltarea capacităţilor de producţie atât pe baza
cercetărilor proprii cât şi pe baza unor colaborări externe cu ţările socialiste
şi capitaliste.
2. Pentru realizarea programului de creştere mai accentuată a
automatizării, electronizării şi robotizării este necesară participarea susţinută
a sectoarelor de cercetare-proiectare, atât la nivel de institute specializate
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cât şi la nivelul fiecărei unităţi de producţie. Astfel, fondurile de tehnică nouă,
care în anul 1983 au reprezentat 2,2 % din volumul total al producţiei marfă
al ministerului (2,1 % pentru automatizări şi telecomunicaţii, 2,2 % pentru
mecanică fină, 3,4 % pentru maşini unelte, 3,1 % pentru electronică şi
tehnică de calcul şi 1,9 % pentru electrotehnică) apreciem că trebuie să
crească la 5 % în anul 1985, 7 % în anul 1987 şi 9-10 % în anul 1990.
Menţionăm că în anii 1981 şi 1982 firmele Siemens – RFG, Philips –
Olanda şi ICL – Anglia au alocat pentru cercetare-dezvoltare peste 8 % din
cifra de afaceri, iar pentru tehnica de calcul s-au alocat în anul 1980 – 8 % în
RPU, 4,1 % în RPB
De asemenea vor trebui să aibă loc creşteri ale personalului de
concepţie, apreciate astfel:
Personal

- electronică, automatizări şi tehnică de calcul
- maşini-unelte
- mecanică fină şi optică
- maşini şi utilaje pentru industria uşoară

existent
1983

1985

1990

9600
4100
2880
1800

12500
5400
4400
2050

25500
10800
8500
2800

Menţionăm că în conformitate cu statistici CAER, la nivelul anului
1980, numai pentru tehnica de calcul erau angrenate în activitatea de
cercetare următorul număr de persoane : în URSS – 20.000, în RDG –
8000, în RPP – 7000, în RPB .4800, în RSC – 5700, în timp de la noi erau
doar 1175.
Pentru susţinerea efortului de cercetare va trebui să crească de
asemenea ponderea investiţiilor pentru reţeaua de cercetare, care pentru
cincinalul 1981-1985 au reprezentat doar 4,9 % din totalul investiţiilor
MICMUE (în medie 240 mil.lei pe an şi aproape exclusiv numai pentru
creşterea capacităţilor de microproducţie). Se estimează că pentru perioada
1986-1990 vor fi necesare investiţii de 2,5 miliarde lei, din care 600 mil lei
C+M pentru creşterea bazei materiale şi dotării reţelei de cercetare. Astfel se
are în vedere dezvoltarea unităţilor existente precum şi crearea de noi unităţi
pentru roboţi industriali, sisteme de acţionări electronice, aparatură optoelectronică, aparatură pneumatică, componente şi materiale pentru
componente.
De o deosebită importanţă este formarea şi instruirea personalului,
atât din sectoarele de cercetare-proiectare, cât şi a celor din producţie şi
exploatare a noilor utilaje.
În final Raportul propune următorii paşi de urmat :
1.Continuarea analizelor cu ministerele beneficiare pentru
definitivarea nivelelor necesare de echipamente de automatizare,
electronizare şi robotizare cu participarea CSP, care ar urma să prevadă în
planul de investiţii al diverşilor beneficiari fondurile necesare în acest scop.
Pe baza analizelor finale, MICMUE, prin centralele industriale şi institutele
de specialitate, va definitiva prezentul Program, rezultând nivelele şi
volumele de producţie, investiţiile necesare, priorităţile şi programul de
cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică.
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2.Luarea măsurilor pentru asigurarea producţiei pe orizontală şi cu
precădere crearea bazei de componente electronice evoluate –
microprocesoare, circuite integrate pe scară largă şi foarte largă,
componente opto-electronice, memorii semiconductoare – şi creşterea
producţiei de tranzistoare de putere, tiristoare rapide, materiale magnetice,
suporturi magnetice pentru memorii în tehnica de calcul, dispozitive de
mecanică fină şi optică, fibre optice. Întocmirea împreună cu CNST a unui
Program naţional pentru componente electronice.
3.Completarea, împreună cu CNST, a programelor existente în
vederea asigurării materialelor specifice necesare de către industria
chimică, industria metalurgică, industria uşoară, industria lemnului şi
materialelor de construcţii, inclusiv prin dezvoltarea unor unităţi de
microproducţie.
4.Elaborarea de către CNST, MCECI şi MICMUE a unui Program de
colaborare şi specializare în producţia de componente electronice
profesionale cu ţările socialiste.
5.Alocarea de fonduri pentru activitatea de cercetare-dezvoltare
urmând ca acestea să ajungă la 5-6 % din valoarea producţiei marfă a
ministerului, faţă de 2,2 – 3 % în prezent.
6.Revederea programelor de învăţământ pentru cadrele medii de
către MEI şi ministerele beneficiare pentru ridicarea calificării personalului
propriu din sectorul productiv, având în vedere că automatizarea,
electronizarea şi robotizarea necesită creşterea numărului de muncitori cu
calificare superioară.
Revizuirea programelor din învăţământul superior şi adaptarea
acestora la cerinţele tehnice apărute odată cu revoluţia tehnico-ştiinţifică pe
care o introduce automatizarea, electronizarea şi robotizarea, pentru
asigurarea cadrelor superioare necesare pe tot traseul cercetare - proiectare
- producţie.
7.Având în vedere amploarea deosebită a acestui program şi
intercondiţionările cu dezvoltarea şi modernizarea tuturor sectoarelor
economiei naţionale se impune adaptarea şi completarea împreună cu
CNST, CSP şi celelalte ministere a programelor şi prognozelor speciale
până în 1990 şi 2000.
I.6. COLABORAREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ CU ALTE ŢĂRI
Raportul CNST referitor la participarea României la PC PTS.
Pentru accelerarea realizării Programului privind automatizarea,
electronizarea şi robotizarea economiei naţionale, ţara noastră s-a implicat şi
în colaborări bilaterale cu parteneri din est şi vest şi participând la Programul
Complex al Progresului Tehnico-Ştiinţific al ţărilor membre ale CAER (PC
PTS), adoptat ca replică la Programul Iniţiativa de Apărare Strategică
oficializat în 1984 de SUA, a Programului Ştiinţific Frontiere Umane iniţiat în
1985 de Japonia şi la Programul EUREKA adoptat tot în 1985 de ţările
EUROPEI occidentale.
PC PTS avea ca mobiluri declarate:
1. micşorarea (depăşirea) într-un timp scurt, a decalajului tehnologic şi
economic existent între ţările membre ale CAER şi ţările avansate;
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2. crearea condiţiilor ca statele membre ale CAER să-şi asigure o poziţie de
avangardă pe tărâmul ştiinţei şi tehnicii în lume.
În acest scop PC PTS avea stabilite cinci direcţii prioritare, cu un
număr de 94 grupe mari de probleme de cercetare-dezvoltare şi progres
tehnic, din care două direcţii – electronizarea şi automatizarea - coincideau
cu domeniile de interes ale ţării noastre analizate în prezentul capitol, motiv
pentru care România s-a înscris şi a participat la realizarea sarcinilor
asumate, astfel:
S-a reprodus textul original din Raportul CNST referitor la participarea
României la PC PTS cu păstrarea numerotării
1.Direcţia prioritară ELECTRONIZAREA ECONOMIEI NAŢIONALE
conţine 5 grupe de probleme:
1. Dezvoltarea mijloacelor tehnice de calcul şi asigurarea cu programe.
Grupa de probleme cuprinde 4 obiective complexe mari, axate pe
elaborarea unei noi generaţii de calculatoare electronice, a tehnologiilor de
fabricaţie a acestora, precum şi a programelor şi limbajelor necesare pentru
funcţionarea lor. Problemele respective se regăsesc în programul de
cercetare ştiinţifică pe perioada 1986 – 2000. Întrucât aplicaţiile se regăsesc
în toate ramurile economiei naţionale, iar soluţionarea problemelor
presupune cheltuieli importante greu de suportat de către o singură ţară, se
propune participarea R.S.România la colaborarea în acest domeniu.
Implementarea acestor obiective va avea ca efecte:
- Creşterea productivităţii muncii de 2–2,5 ori în domeniul fabricaţiei
echipamentelor pentru tehnica de calcul.
- Reducerea cheltuielilor materiale cu cca 20-25 % în producţia
echipamentelor de tehnică de calcul
- Reducerea consumului de energie cu circa 10 % la echipamentele
de tehnică de calcul care se vor introduce în exploatare.
2.Problemele electronizării sistemice
Grupa de produse cuprinde 4 obiective complexe privind introducerea
electronicii şi informaticii în toate ramurile economiei, referindu-se la
culegerea, transmiterea şi prelucrarea rapidă a informaţiilor, inclusiv pentru
procese tehnologice. Şi în RSR aceste preocupări se regăsesc în
“Programul privind electronizarea economiei naţionale” şi de aceea se
propune participarea României la colaborarea pentru rezolvarea acestei
probleme. Implementarea acestor obiective va avea ca efecte :
- Creşterea vitezei de acces la informaţii de cca 10 ori.
- Creşterea productivităţii muncii în diferite sectoare ale economiei
naţionale de circa 2 ori.
- Economisirea de materii prime şi energie cu cca 15 %
3. Dezvoltarea sistemului de telecomunicaţii şi de transmitere a informaţiilor,
inclusiv asigurarea tehnico-normativă şi metodologică a acestora.
Grupa de probleme cuprinde 7 obiective complexe ce se referă la
creşterea vitezei, fiabilităţii şi capacităţii telecomunicaţiilor, utilizarea
metodelor electrono-optice de telecomunicaţii, comunicaţii prin sateliţi,
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centrale electronice de mare capacitate, radiodifuziune şi televiziune
numerică. Obiectivele respective sunt cuprinse în programul de cercetare pe
perioada 1986-2000, motiv pentru care se propune participarea RSR la
colaborare pe obiectivele menţionate. Implementarea acestor obiective va
avea ca efecte:
- Creşterea capacităţilor sistemelor de telecomunicaţii cu 50 %.
- Reducerea cheltuielilor de exploatare a sistemelor de tele şi radiocomunicaţii cu cca 30 %.
- Reducerea consumului de cupru pentru sistemele de telecomunicaţii
cu cca 30 %.
- Creşterea eficienţei globale a transporturilor cu cca 10 %
4. Mijloace (aparate) de obţinere a informaţiei primare.
Grupa de probleme conţine 7 obiective complexe de cercetare care
se referă la aparate de măsurare şi control destinate proceselor tehnologice
şi cercetării ştiinţifice, controlului nedistructiv, prospecţiunilor geofizice.
Obiectivele se regăsesc în programul naţional de cercetare pe perioada
1986-2000, prezintă mare interes pentru economia naţională şi nu pot fi
rezolvate în totalitate numai prin efort propriu. Implementarea acestor teme
va avea ca efecte:
- Creşterea productivităţii muncii de 1,5-2 ori în activităţile de măsură
şi control.
- Asigurarea condiţiilor necesare în vederea realizării unui spor anual
de 10- 15 % a dotării cu aparatură de cercetare şi producţie
- Reducerea consumului de energie în centralele energetice cu cca
10 %.
5. Dezvoltarea bazei de elemente unificate
Grupa de produse conţine 24 de obiective complexe ce se referă la
componente electronice active şi în special la microelectronică
(microprocesoare, circuite larg şi foarte larg integrate etc.) În cincinalul 19861990 şi în continuare până în anul 2000 se prevede o dezvoltare mare a
acestui domeniu la noi în ţară. Datorită complexităţii mari a tehnologiilor şi
utilajelor necesare pentru rezolvarea cu succes şi la nivel tehnico-ştiinţific
ridicat a obiectivelor prevăzute în planul propriu, se propune participarea
părţii române la aceste obiective. Implementarea acestor teme va avea ca
efecte:
- Creşterea şi diversificarea producerii de componente cu cca 40 %.
- Asigurarea în proporţie de cca 90 % din ţară şi din ţările socialiste a
utilajelor necesare pentru producerea componentelor electronice.
2.Direcţia prioritară AUTOMATIZAREA COMPLEXĂ conţine 10
grupe de produse :
1. Crearea de sisteme de producţie flexibile pentru construcţiile de maşini şi
introducerea lor largă în economia naţională
Problema se înscrie în “Programul naţional de sisteme flexibile prin
aşchiere şi deformare la rece a metalelor, 1985-1990”
Prin participare la soluţionarea acestei teme a unor unităţi ale
Institutului central pentru maşini unelte, electrotehnică şi electronică se are
în vedere reducerea cu 25-40 % a termenelor de cercetare şi asimilare în
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producţie a sistemelor flexibile, precum şi creşterea productivităţii muncii de
1,8-3 ori; scăderea cu cca 60 % a numărului de muncitori direct productivi;
scurtarea timpului de fabricaţie cu cca 35 %; creşterea randamentului
utilajelor de aproximativ 2,2 ori; reducerea puterii instalate cu 30-35 %;
diminuarea consumului specific de energie cu 20-65 %; realizarea unei
economii de metal şi reducerea accentuată a deşeurilor tehnologice.
2. Crearea de sisteme automatizate de proiectare a lucrărilor de proiectare
pentru rezolvarea problemelor din diferite domenii ale economiei naţionale.
Problema se înscrie în “Programul special pentru dezvoltarea
proiectării asistate de calculator”,
Prin participarea la soluţionarea acestei teme de către Institutul de
cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru automatizări – IPA
Bucureşti, se urmăreşte reducerea termenelor de efectuare a lucrărilor de
proiectare de 1,5 ori, ridicarea nivelului tehnic şi al calităţii lucrărilor,
sporirea productivităţii muncii în organizaţiile de proiectare cu 20-50 %;
reducerea cu 25-30% a numărului de desenatori şi proiectanţi; cuprinderea
până în anul 2000 în automatizarea proiectării a 40-60% din institutele de
cercetare ştiinţifică, inginerie tehnologică şi proiectare din România.
3. Crearea de sisteme automatizare a cercetărilor şi experimentărilor
ştiinţifice.
Problema nu are echivalent în programele naţionale de cercetare. Se
propune participarea părţii române prin Institutul de proiectări pentru
automatizări - IPA. Se urmăreşte creşterea eficienţei şi calităţii cercetărilor şi
elaborărilor, reducerea de 3-4 ori a termenelor de efectuare a acestora.
4. Crearea de sisteme automatizate de dirijare a producţiei şi de sisteme de
dirijare integrate.
Se propune participarea părţii române prin Institutul de proiectări
pentru automatizări – IPA. Scopul cercetării îl reprezintă creşterea volumelor
de producţie cu 2-5% pe baza creşterii eficienţei dirijării acesteia.
5. Crearea de linii automatizate, inclusiv rotative şi conveioare rotative
pentru diferite producţii.
Problema se înscrie în programul de cercetare dezvoltare pe
perioada 1985-1990. Prin participarea părţii române la această problemă,
prin Institutul central de maşini unelte, electrotehnică şi electronică, se are în
vedere elaborarea şi organizarea producţiei pe linii automatizate, inclusiv
rotative şi conveioare rotative pentru ramurile economiei naţionale, ceea ce
va conduce la creşterea de 3-4 ori a productivităţii muncii; reducerea de 2-3
ori a suprafeţelor de producţie, iar pentru liniile de conveioare rotative reducerea de 10-15 ori a ciclului de producţie faţă de utilajele folosite în
prezent.
6. Crearea de roboţi şi manipulatori industriali pentru ramurile economiei
naţionale, inclusiv cu elemente de adaptare şi inteligenţă artificială.
Cercetarea se va finaliza cu elaborarea şi organizarea producţiei de
roboţi şi manipulatori destinaţi în primul rând efectuării operaţiilor nocive,
grele şi monotone; reducerea a cel puţin 3 oameni pentru fiecare robot
introdus în procesul de producţie; reducerea a cel puţin 40-45% din numărul

93

de muncitori ocupaţi în operaţii nocive, grele şi monotone. Din partea
română se propune participarea Institutului de cercetare ştiinţifică pentru
maşini unelte şi agregate – ICPMUA Titan.
7. Crearea de serii automatizate de maşini şi utilaje tehnologice
Se propune participarea părţii române prin Institutul de cercetare
ştiinţifică pentru maşini-unelte şi agregate – ICPMUA Titan, avându-se în
vedere realizarea de linii şi complexe automatizate pentru: turnătorii,
aşchierea metalelor, montaj în construcţii de maşini, utilaje de înaltă
productivitate pentru prelucrarea lemnului, sudură, utilaje pentru acoperiri şi
vopsiri care să asigure creşterea de 1,5-3 ori a productivităţii muncii,
reducerea până în 1990 a consumului specific de energie în industria
construcţiilor de maşini cu 30-40% şi a consumului specific de metal de 1,82 ori.
8. Crearea de sisteme pentru asigurarea cu scule a producţiei, inclusiv de
sisteme pentru schimbarea automată a sculelor.
Se propune participarea părţii române prin Institutul de cercetare
ştiinţifică pentru maşini unelte şi agregate – ICPMUA Titan, avându-se în
vedere producţia de scule aşchietoare moderne cu durabilitate sporită, care
să asigure o creştere a productivităţii muncii la prelucrare de 1,5-2 ori.
9. Crearea de serii unificate de produse de completare, aparate,
subansamble şi piese de uz general în construcţii de maşini pentru mijloace
de automatizare a producţiei.
Se propune participarea părţii române prin Institutul central de
construcţii de maşini, urmărindu-se realizarea de maşini cu grad ridicat de
unificare, interşanjabilitate şi fiabilitate sporită; reducerea cu 10-15% a
cheltuielilor de producţie şi reparaţii; reducerea cu 20-35% a greutăţii şi
gabaritelor aparatelor şi subansamblelor.
10. Crearea de dispozitive unificate de comandă, de sisteme pentru
diagnosticarea utilajelor tehnologice automatizate, a aparaturii de măsură şi
control.
Se propune participarea părţii române prin Institutul de cercetare
ştiinţifică şi inginerie tehnologică pentru automatizări – IPA, avându-se în
vedere în special crearea de sisteme de testare automată cu
microcalculatoare şi componente electronice, care să asigure creşterea
productivităţii muncii la aceste operaţii de 2-3 ori; creşterea de 6-7 ori a
numărului de utilaje de diagnosticare cu microprocesoare încorporate
x

x

x

În final fac precizarea că întocmirea acestui capitol mi-a consumat un
timp neaşteptat de mare, fiindcă deşi ştiam de existenţa documentelor
menţionate, ca participant în toate etapele lor de evoluţie, de la elaborare
până la execuţie, nu ştiam cum să le procur, neavând acces la arhivele
MICM, MICMUE şi CNST. Faptul că am cunoscut un număr mare de
participanţi la realizarea obiectivelor mi-a dat posibilitatea să găsesc câteva
documente în arhive personale şi să mă bucur de înţelegerea proprietarilor
de a mi le pune a dispoziţie.. Respectuoase mulţumiri domniilor lor, cu
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menţiunea că au dorit să-şi păstreze anonimatul, fiind încântaţi că pe filiera
prezentei cărţi aceste documente vor fi redate istoriei, demonstrând astfel
efortul făcut de oamenii cu bună credinţă din corpul tehnic al generaţiei
noastre, pentru a ridica nivelul economic şi ştiinţific al ţării, pentru o reaşeza
în Europa de unde a fost smulsă brutal de evenimentele din cea de a doua
jumătate a secolului XX. .
Un gând: dacă am avut o industrie electronică este pentru că cineva
s-a jertfit. Şi la distanţă de decenii afirm cu convingere că s-au jertfit atât
oamenii de concepţie – care au înţeles rolul industriilor de vârf şi au militat
pentru creşterea lor – cât şi muncitorii care şi-au dat seama că această
ramură este una curată, cu o retribuţie la nivel superior, cu o muncă mai
uşoară decât în ramurile tradiţionale şi s-au bucurat să o dezvolte pentru a
asigura şi copiilor lor un loc de muncă mai confortabil, plus că era mândria
:”aparatele mele au ajuns în Brazilia ..”. Tuturor le exprim gratitudinea mea.
La data scrierii acestor rânduri nici una din unităţile de electronică
profesională din România descrise în această carte – Institutul de Cercetări
Electronice - ICE, Întreprinderea de Aparate de Măsură şi Industriale – IEMI
şi Intreprinderea de Electronică Industrială – IEI, nu mai există. Primele două
au dispărut şi fizic din peisaj, fiind demolate în întregime. În ce priveşte
ultima menţionată mai există clădirile, în mare parte închiriate ca depozite şi
în rest rămase spaţii de producţie sub denumirea de ElProf şi ElCom – cu o
activitate modestă, despre care se va vorbi în volumul următor în contextul
prezentării industriei electronice româneşti de astăzi.
Să le păstrăm în istorie însă pe cele trei - ICE, IEMI şi IEI - aşa cum
au fost în perioada lor de maximă activitate, mândria şi speranţa electronicii
profesionale româneşti, cu aproape 15.000 salariaţi în 1989, fără datorii şi cu
export atât în est cât şi mai ales în vest.
Nu pot să nu mă întreb, retoric, cine le-a dat voie guvernelor postdecembriste să demoleze ceea ce noi am ridicat ?. Oare soluţia managerilor
străini, vehiculată azi, lipsea atunci din capul conducătorilor acestei
« democraţii originale » pe care au instalat-o în România sau este vorba de
ceva cu mult mai grav ?
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Cap II INSTITUTUL DE CERCETĂRI ELECTRONICE
II.1 ISTORIC
ICE – 1966 – 1989
Institutul de Cercetări Electronice – ICE - a fost înfiinţat prin HCM
1408/05.07.1966, având ca obiect de activitate: “cercetarea şi producţia de
ferite, aparate pentru mărimi electrice şi neelectrice, aparate pentru
medicină şi biologie, radiocomunicaţii profesionale, tehnologii şi construcţii
mecanice şi electronice (atelier prototipuri) încercări, standarde, studii
tehnico-economice, sarcini funcţionale”
A fost constituit un colectiv ad hoc, pentru a elabora STE-ul privind
acest nou institut. Şeful colectivului a fost dr.ing. Stere Roman, conferenţiar
la catedra de Electronică a Institutului Politehnic din Bucureşti. Din colectiv a
făcut parte şi ing. N.Sotirescu, fost conferenţiar la Facultatea de Electronică
din Academia Militară Tehnică, care ulterior a orientat, dezvoltat şi coordonat
activitatea de cercetare ştiinţifică din institut. Studiul a evaluat necesităţile
economiei naţionale în domeniile menţionate în HCM-ul de constituire. Acest
STE a stat la baza proiectului de investiţii întocmit de Electrouzinproiect, sub
conducerea ing. Virgil Lefter.
Pentru conducerea institutului a fost desemnat un ofiţer cu
experienţă din cadrul MApN - col. dr. ing. Dinu Buznea, care la acea dată
era profesor la Facultatea de Electronică din Academia Militară Tehnică. De
asemenea au fost numiţi ing. Ion Bătrâna ca director ştiinţific şi ing Ion
Boconcios ca secretar ştiinţific.
Activitatea institutului a început prin transferarea la ICE a unor colective
existente în profilul specificat prin HCM 1408/05.07.1966
De menţionat:• Colectivul de radiocomunicaţii profesionale, de la uzinele
Electronica, condus de ing. Cristea Vartires.
• Colectivul de dezvoltare pentru ferite magnetic moi şi dure de la
uzinele Electronica, condus de ing.Valentin Tanach.
• Colectivele de dezvoltare pentru aparatura electronică de
măsurare şi control, conduse de ing. Iosif Jakab, ing. Ion Alexiu
şi respectiv ing Andrei Alexandru de la ICPE.
La început, fiecare din aceste colective a continuat să-şi desfăşoare
activitatea în localul instituţiilor din care proveneau. În anul 1970, institutul şia înregistrat marca ICE la OSIM – fig II.1.1 şi colectivele care funcţionaseră

Fig II.1.1. Sigla ICE - marcă înregistrată
la uzinele Electronica şi ICPE s-au mutat în noua clădire a Institutului situată
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în Calea Floreasca nr 169, sectorul 2, Bucureşti o clădire modernă şi
prevăzută cu toate facilităţile necesare, - utilaje şi aparatură de măsurare şi
control - pentru fiecare din activităţile specifice, fig II 1.2

Fig II.1.2 Institutul de Cercetări Electronice, Calea Floreasca 169, sector 2,
clădire dată în folosinţă în 1970.
A urmat o perioadă de dezvoltare intensivă atât în ceea ce priveşte
personalul cât şi dotarea cu utilaje şi aparatură de măsurare şi control.
Investiţiile anuale prevăzute în plan, în care erau incluse substanţiale
importuri, au asigurat acest lucru.
Pentru a furniza producţiei de radiotelefoane civile şi militare o
componentă esenţială – cristalele de cuarţ – care determinau frecvenţele
radio, s-a hotărât cumpărarea unei licenţe de fabricaţie din Statele Unite.
Linia de fabricaţie s-a montat în 1977 într-o nouă investiţie a
institutului, prevăzută să asigure standardele de puritate cerute de procesul
tehnologic. Această investiţie a fost realizată prin extinderea clădirii existente
cu o aripă nouă pe trei niveluri, care a permis şi mărirea capacităţii de
microproducţie în domeniul feritelor şi a aparatelor electronice.
În mod indirect institutul a mai beneficiat de o investiţie substanţială.
Când s-a cumpărat de la BAC (Anglia) licenţa pentru fabricarea avioanelor
de pasageri s-a avut în vedere ca echipamentele electronice de
radiocomunicaţii şi radionavigaţie să fie dezvoltate de ICE şi ulterior
fabricate la Tehnoton Iaşi şi în acest sens au fost aprobate pentru ICE
importuri substanţiale. Acestea au fost esenţiale în dezvoltarea unor noi şi
importante activităţi ca de exemplu acela al microundelor. De altfel acestea
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au fost ultímele importuri de utilaje şi aparate întrucât după anii 1984 toate
importurile au fost suprimate.
În paralel cu înfiinţarea şi dezvoltarea institutului s-a dezvoltat şi
industria electronică de profil din ţară prin înfiinţarea de noi întreprinderi:
•
IEMI – Întreprinderea de Aparatură Electronică de Măsură şi
Industrială – 1968 – care a introdus în fabricaţie majoritatea
aparatelor electronice de măsurare a mărimilor electrice şi
neelectrice, şi o parte din echipamentele de radiocomunicaţii
profesionale cercetate, proiectate şi omologate de institut;
•
FFU – Fabrica de Ferite Urziceni – 1971 - care pe baza
tehnologiilor elaborate de institut a dezvoltat întreaga producţie de
ferite magnetic moi şi dure;
•
Întreprinderea Tehnoton Iaşi -1972 - care a introdus în fabricaţie
o serie de aparate electronice realizate de institut, destinate
echipării navelor maritime şi fluviale, precum şi echipamente de TV
în circuit închis, realizate prin achiziţionare de licenţă direct de
întreprindere;
•
IEI – Întreprinderea de Electronică Industrială Bucureşti,
dezvoltată în 1981 pe locaţia iniţială a uzinelor Electronica, care a
preluat de la aceasta şi a continuat producţia de radiocomunicaţii
profesionale cercetate, proiectate şi omologate de institut;
•
IEIA Cluj – Napoca – Întreprinderea de Electronică Industrială şi
Automatizări Cluj – Napoca, care a introdus în fabricaţie aparatele
electronice pentru medicină şi sursele de tensiune stabilizată
utilizate în echipamentele de automatizări, realizate de institut.
Se estimează că la nivelul anului 1989 prototipurile realizate şi
omologate de institut, introduse în fabricaţie, acopereau 100% din
capacitatea de producţie la FFU, 70% la IEMI, 40% la IEI , 25% la IEIA ClujNapoca. La Tehnoton Iaşi şi la IMF Bucureşti ponderea acestora era mică,
în special datorită cantităţilor foarte mici necesare economiei naţionale, fiind
vorba de produse specializate.
Până în anul 1990, dezvoltarea şi diversificarea producţiei
industriale a fost orientată spre satisfacerea într-o proporţie cât mai mare a
necesităţilor economiei naţionale şi spre export pentru menţinerea
echilibrului balanţei valutare. Datorită acestei orientări, către cercetarea pur
aplicativă, laboratoarele şi colectivele de cercetare au avut contracte cu
întreprinderi industriale sau alţi beneficiari direct productivi, cu excepţia
Laboratorului 8 – finanţat în totalitate din fondurile de tehnică nouă
centralizate de minister sau centrala industrială.
În acest scop a existat o coordonare centralizată a activităţilor
ministerelor pe ramuri industriale şi în cadrul acestora prin centralele
industriale se asigura cooperarea întreprinderilor din subordine.

II. 2 STRUCTURA INSTITUTULUI
II.2.1 Conducerea. Institutul ICE - a fost subordonat CIETC din
cadrul MICM-DGEA, ulterior devenit MICMUE.
Înainte de 1989, legal dar formal, întreprinderile au avut o
Conducere colectivă asigurată prin participarea tuturor angajaţilor la
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Adunarea Generală a Oamenilor Muncii, unde se supuneau discuţiei şi
aprobării toate problemele din activitatea economico-socială a întreprinderii
şi indicaţiile de partid. Punerea în practică a măsurilor adoptate de Adunarea
Generală se făcea de către Consiliul Oamenilor Muncii şi Biroul său Executiv
– organe ale conducerii colective.
Conform datelor obţinute de la ing Gheorghe Bălaşa componenţa
Consiliului Ştiinţific în anul 1986 a fost următoarea:
- Preşedinte: ing. Theodor Dragomir, secretar al Comitetului de partid şi şef
secţie microproducţie aparate electronice;
- ing. Octavian Juncu - director general;
- ing. Gheorghe Bălaşa - director adjunct ştiinţific;
- col.ing Radu Nanu - director CCEB;
- chimist Lucreţia Anghel – şef laborator 1, Ferite;
- ing. Ion Alexiu - şef laborator 2, Aparate de măsurare pentru mărimi
electrice;
- ing.Ştefăniţă Ganea - şef laborator 3, Echipamente pentru marină şi
aviaţie;
- ing. Radu Enescu - şef laborator 4, Staţii radio unde scurte;
- ing. Vlad Predeanu - şef laborator 5, Staţii radio unde ultrascurte;
- ing. Vergil Goian - şef laborator 6, Aparatură medicală;
- ing. Iosif Jakab - şef laborator 7, Aparate de măsurare pentru mărimi
neelectrice;
- ing. Monica Neagu - şef laborator 8, Studii tehnico-economice şi prognoze,
standarde, încercări mecano-climatice.
- conf. dr.ing. Gligor Traian - şef laborator 9, Surse de alimentare, filiala Cluj;
- dr.ing. Nicolae Dobre - şef laborator 10, Reţele şi transmisii de date;
- ing. Dan Pupeza - şef laborator 11, Microunde;
- col.ing.Radu Leonte - şef laborator 12, Autospeciale;
- ing. Vladimir Cristuţiu - şef secţie microproducţie Rezonatoare cu cuarţ;
- fiz. Ioana Stanciu – şef secţie microproducţie Ferite ;
- dr.ing. Dragoş Zaharia - preşedinte Sindicat.
Conducerea operativă a institutului a fost asigurată de:
Director: prof.dr.ing Buznea Dinu 1966–1969, ing Ciocionică Valeriu
1970–1977, ing Sotirescu Niculae 1978–1980, ing Juncu Octavian 1981 –
1989, col ing Nanu Radu 1990-oct.1990 (când s-a pensionat), ing Enescu
Radu nov.1990–1994, dr.ing Constantinescu Dan 1995–2001, ing Dragomir
Theodor 2002 – 2004, Ludăşan Mircea 2005 – 2010.
De menţionat că prof.dr.ing.Buznea Dinu şi ing Ciocionică Valeriu au
fost promovaţi din funcţia de directori ai institutului ICE, în funcţia de
vicepreşedinte la CNST.
Director adjunct ştiinţific: ing Bătrâna Ioan 1966-1969, ing Sotirescu
Niculae 1970–1978, ing Bălaşa Gheorghe 1979–1989, ing Goian Vergil
1990–1994, ing Paştin Ştefan 1995–2001, ing.Chiculescu Radu 2002- 2010.
Secretar ştiinţific: ing Boconcios Ioan 1966-1968, ing Dragomir
Theodor 1988 – 1989.
În fig.II.2.1 – II.2.4 se prezintă foto şi instantanee cu persoane din
conducerea institutului în diverse etape
În Anexa II.2.1 se prezintă CV-uri sumare ale directorilor institutului

99

Fig II.2.1 prof.dr.ing. Dinu Buznea, general (rt) de brigadă, 1919 - 2008
primul director al ICE

Fig II 2.2 prof.dr.ing.Mihai Drăgănescu, ing. Valeriu Ciocionică, director
general ICE, ing. Theodor Dragomir, şef secţie
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Fig II.2.3 col ing. Radu Nanu, director CCEB-ICE, Emil Drăgulin, şef serviciu
aprovizionare, ing Dragomir Theodor şef secţie

Fig II.2.4. Crăciun in ICE, 1979: ing Ni
Sotirescu, director general ICE, ing Th
Dragomir, şef secţie, ing. Gh. Bălaşa,
director adj ştiinţific. ICE

Fig II. 2.5 Directorul ing.Octavian
Juncu şi Gheorghe Aurelia, secretara
de o viaţă a Institutului, cu prilejul
aniversării a 30 de ani de la înfiinţare
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Semestrial conducerea operativă întocmea Dări de Seamă cu privire
la realizarea planului, a bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a altor
aspecte legate de activitatea institutului. 19
II.2.2 Structura organizatorică.
Institutul şi-a început activitatea cu opt laboratoare şi trei colective
de cercetare 20 . Ulterior şi-a extins activitatea cu noi domenii de cercetare,
ajungând în 1989 – anul cu activitate maximă – la unsprezece laboratoare,
trei colective de cercetare, trei secţii de microproducţie şi patru filiale de
cercetare în principalele centre universitare: Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara şi
Braşov.
Structura organizatorică a institutului, detaliată în Tabelul II.2.1. cu
Secţiile, Laboratoarele şi Colectivele de lucru - cu codurile E… conform
organigramei de lucru din sistemul de calcul propriu - în ordinea organizării
lor, chiar dacă aprobarea unora a fost ulterioară, este rezumată astfel:
Nr.cod - Denumirea formaţiei
R1 - Conducerea
E 21 - Laboratorul de Ferite
E 22 – Laborator Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor electrice
E 23 – Laborator Echipamente electronice pentru aviaţie şi marină
E 24 – Laborator Echipamente radiocomunicaţii profesionale în gama de
unde scurte
E 25 – Laborator Echipamente radiocomunicaţii profesionale în gama de
unde ultra scurte
E 26 – Laborator Aparate electronice pentru medicină şi biologie
E 27 – Laborator Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor
neelectrice şi aplicaţii industriale
E 28 – Laborator Studii prognoză, standarde, norme interne produs,
încercări mecano-climatice, eficienţă economică, invenţii şi
colaborare CAER
E 29 – Filiala Cluj
E 30 – Laborator pentru realizarea de Reţele radio (dispecerate)
E 31 – Laborator Echipamente cu microunde
E 32 – Laborator pentru dotarea autostaţiilor cu echipamente de radio
Comunicaţii
19

Addenda. . În Anexa II 2.2 se dă ca exemplu un Raport al ICE – sem I 1986 - din
care rezultă indicatorii urmăriţi, valoarea acestora şi care oferă o imagine a
potenţialului tehnico-economic al institutului şi propunerile de evoluţie a acestora. De
asemenea sunt prezentate condiţiile de muncă şi sociale ale salariaţilor. Semnalăm
că există şi rubrici de nerealizări în acest Raport. Facem precizarea referitoare la
nerealizări – pentru cei dispuşi astăzi să considere că toate raportările din perioada
comunistă erau “trucate”, în scopul amplificării realităţii. Locul în care se puteau face
atunci raportări neconforme cu realitatea era la rubrica “Preliminat” pentru perioada
următoare de ….luni.
Textul este identic cu originalul predat Muzeului Universităţii Politehnice Bucureşti dar întrucât documentul e foarte prost conservat a trebuit retranscris.
20

Colectivele de cercetare care nu aveau minimum 20 persoane cu studii superioare
nu puteau constitui un laborator, cu un „şef” care primea şi o indemnizaţie de
conducere.
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E 41 - Colectiv Design
E 42 –Colectiv utilaje tehnologice pentru industria electronică
E 46 – Oficiul de Calcul
E 50 - Filiala Iaşi
E 51 – Colectiv cercetare rezonatoare cu cuarţ
E 52 – Colectiv Tehnoredactare
E 53 - Colectiv proiectare scule
E 54 – CTC – Metrologie
E 56 – Colectiv Ediţie
E 57 – Ateliere Electronice
E 58 - Filiala Timişoara
E 59 - Filiala Braşov
R 80 - Secţia prototipuri + microproducţie aparate şi echipamente electronice
R 81 - Secţia microproducţie Ferite
R 82 - Secţia Rezonatoare cu cuarţ
E 91 - Personal
E 93 – Contabilitate
E 94 – Aprovizionare
În anul 1979 s-a înfiinţat CCEB – fără personalitate juridică cuprinzând şase laboratoare din institut cu activitate în domeniul radio
comunicaţiilor profesionale, Laboratoarele 3, 4, 5,(E 23, E 24, E 25) precum
şi altele nou înfiinţate: Laboratoarele 10,11,12.(E 30, E 31, E 32). CCEB a
fost condus în perioada 1979 – 1989 de col ing. Nanu Radu.
Din anul 1979, institutului i s-a atribuit în subordine administrativă
ICCE Băneasa - Institutul de Cercetări Componente Electronice Băneasa –
cu personalitate juridică proprie, care a devenit CCSIT-CE.
ICSIT-E (ICE), CCEB şi CCSIT-CE au avut nivelul de salarizare unu,
fiind considerate unităţi de cercetare în domenii prioritare ale economiei
naţionale.
II.3 PERSONAL.
La începutul activităţii sale, institutul a beneficiat de legislaţia care
permitea absolvenţilor din învăţământul superior să aleagă, în ordinea
descrescătoare a mediilor de absolvire, din locurile oferite de ministere
pentru întreprinderile şi institutele de cercetare din subordine. Astfel, în
fiecare an a fost posibil să fie recrutaţi direct în institut cei mai buni
absolvenţi, care ulterior au devenit cercetători de mare valoare, promovaţi,
în timp, în conducerea unor colective de cercetare şi chiar şefi de
laboratoare.
După anul 1974 această legislaţie s-a schimbat, toţi absolvenţii din
învăţământul superior fiind obligaţi să facă un stagiu de doi ani în producţie
în întreprinderi industriale. A urmat o perioadă de 2 ani în care în institut n-a
mai venit nici un absolvent, iar cei care au venit ulterior s-au încadrat mai
greu în colectivele de cercetare.
Dezvoltarea institutului, ca personal, investiţii şi structură a continuat
până la un maxim în anii 1989 cu un număr total de salariaţi de aproape
1500 din care 250 de cercetători, după care a urmat o perioadă de declin
La finele anului 1989 structura personalului din institut era
următoarea:

103

Total salariaţi 1461, din care:
- cercetători principali gr. I ……. 4
- cercetători principali gr.II ……. 18
- cercetători principali grad III … 99
- ingineri ……………………… 119
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- subingineri ………………….. 36
- muncitori ……………………. 809
defalcaţi pe laboratoare conform Tabelului II.2.1..
În anul 1979 conducerea CNST a hotărât ca institutele de cercetări
din ministerele cu profil industrial să-şi extindă activitatea în domeniul
ingineriei tehnologice. Această hotărâre a determinat schimbarea denumirii
tuturor institutelor din aceste ministere, având prefixul ICSIT, respectiv
CCSIT, adică Institutul (respectiv Centrul) de cercetare ştiinţifică inginerie
tehnologică, urmate de o literă sau două care să evidenţieze domeniul de
activitate. Astfel ICE a devenit ICSIT-E, păstrându-se însă emblema ICE –
marcă înregistrată la OSIM – forul tutelar rămânând în continuare CIETC
După modelul institutului central în domeniul chimiei, grefat pe
ICECHIM, în anul 1973, a fost înfiinţat în cadrul MICMUE un institut central
de coordonare a activităţilor de cercetare din institutele şi centrele de
cercetare ale acestui minister. Acest institut denumit Institutul Central pentru
Electrotehnică, Electronică şi Automatizări, a fost grefat pe ICE, şi a avut ca
directori generali pe ing. Ciocionica Valeriu,1973–1978, apoi pe ing.
Sotirescu Niculae,1979–1980. Din componenţa institutului central făceau
parte institutele şi centrele de cercetare cu profil electric – ICSIT-E, ICCE,
IPA, ITC, CCAB, ICPE, CC Telefonie – şi cu profil mecanic ICPMU, ICMFS.
Înfiinţarea institutelor centrale nu a avut nici un efect pozitiv asupra
cercetării din România. Dimpotrivă, a creat multe suspiciuni şi nemulţumiri.
Nu a existat şi nici n-ar fi putut exista (datorită imensei diversităţi de profil) o
conducere ştiinţifică centralizată. Doar şedinţe birocratice care se
transformau uneori în discuţii aprige, ca de exemplu cu ocazia împărţirii
fondurilor valutare alocate de minister şi a primelor. Institutele subordonate
şi-au pierdut un număr de funcţii de conducere şi au văzut cu multă
amărăciune diminuarea statutului lor.
Addenda. Textul de mai jos, extras dintr-o corespondenţă purtată pe când
încercam să construim primele contacte pentru colaborare, subliniază odată
în plus calitatea profesională a cercetătorilor ICE-ului şi regretul că datorită
unui management păgubos la nivel de ţară, oameni de o reală valoare, după
evenimentele din 1989, pribegesc astăzi în străinătate.
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Monday, August 03, 2009 1:33 AM
Subject: mesaj Cu rugămintea de a fi transmis destinatarilor
Dragii mei Monica Neagu (ladies first!) şi Hanibal Zaharescu.
O mare surpiză şi bucurie să vă descopăr pe o cale atât de neaşteptată.
Intortocheate sânt căile Domnului. După atâţia ani în care am avut prea puţine, sau
mai degrabă deloc, legături cu foştii ICE-işti, iată că acum mi se oferă plăcerea de a
restabili o legătura pe care am dorit-o de mult. Am avut aici contacte doar cu noii
"canadieni" ca de exemplu Mircea Păun, Fraţii Oprea, Augustin Ioraş, Sorin Ranga
(care a murit după o leucemie fulgerătoare, acum cinci ani) . De câţiva ani menţin o
legătură internet cu Daniel Bobîrcă şi un schimb de scrisori cu Bălaşa George. Cu Dr,
Iota Constantin, care a lucrat şi a locuit în New York, m-am întâlnit deseori, făcândune vizite reciproce.
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E prea puţin, pentru toată simpatia şi aprecierea pe care o port vouă,
tuturor celor care pe un drum greu şi nebătătorit, aţi creat această lume nouă a
electronicii profesionale in România. Peste tot in lume, ori unde au ajuns, foştii
ICE-işti şi-au dovedit experienţa şi profesionalismul, izbutind să se realizeze în mod
strălucit.
La debutul meu canadian, când am început să lucrez în RD (Research and
Development) am trecut prin toate dificultăţile adaptării la această lume complet
nouă. Le-am atribuit iniţial, tuturor noilor mei colegi, o competenţă şi
superioritate ştiinţifică care mă intimidau. Repede însa mi-am dat seama că
întregul colectiv de la ICE, pe care îl lăsasem în urma, era de departe superior.
Am reflectat mereu la ce aş fi putut realiza aici, dacă şi voi aţi fi fost aici.
Trebuie totuşi să remarc faptul că având un colectiv calitativ inferior, am putut
realiza aici cu mult mai mult, decât am putut-o face in România, cu un colectiv
mult superior. Explicaţia este mereu aceiaşi, mecanismul economic al societăţii
comuniste nu funcţiona.
Revenind acum la subiectul iniţial al acestei reîntâlniri: o scurtă istorie a
electronicii………………...
Scrieţi-mi despre voi şi despre ceilalţi colegi şi soarta lor. Pentru mine timpul a
îngheţat, voi sânteţi aceiaşi tineri de care m-am despărţit acum 25 de ani.
Pe curând N S.

x
Alte emailuri se referă la calitatea institutului şi la performanţele acestuia, în
mod special în domeniul radiocomunicaţiilor destinate armatei.
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Tuesday, March 08, 2011 5:11 AM
Subject: Re: prieteni
Ţin să vă spun că ICE-ul a fost un SUCCES STRĂLUCIT, o instituţie care
ajunsese să fie cu adevărat în avangardă. Pentru asta a fost ales ca bază pentru
Institutul Central. Nici Drăgănescu, nici Ursu şi nici Elena Ceauşescu n-ar fi ales o
instituţie mediocră (erau destule!) pentru această poziţie, poziţie pe care la acea dată,
cu totii o considerau foarte importantă. N-a fost aşa, datorită faptului că noua
structura nu aducea decât obligaţii, reduceri în poziţiile de conducere şi de cercetare,
multe alte nemulţumiri în rândul tuturor şi nici o competenţă sporită în domeniul
cercetării. Totul se reducea la certuri interminabile cu ocazia acordării primelor,
concediilor, numărului de posturi de cercetare sau investiţiilor. Am trăit toate astea şi
le cunosc prea bine. N.S
-

----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Saturday, February 19, 2011 5:50 PM
Subject: Re: Despre conspiratia din '89
Pe generalul Stănculescu l-am cunoscut bine. Ne întâlneam la Academia
Militară. unde eram invitat la diverse conferinţe, ca director la ICE şi fost militar. ICE
avea o activitate deosebit de importantă pentru inzestrarea armatei! Este bine
de stiut că armata română a fost singura ţară dintre ţările socialiste - exceptând
URSS - care îşi producea singură tot materialul de radiocomunicaţii de care
avea nevoie; asta datorită ICE-ului şi oarecum şi mie personal. Cu toate ca eram
un "fost", la toate intâlnirile cu Stănculescu, Generalul Ionel şi alte personaje
importante din armată, ca exponent al ICE-ului eram tratat cu multă atenţie si
consideraţie. O tempora...

106

II.4 PROFIL, DOMENII DE ACTIVITATE ŞI
VALORIFICAREA CERCETĂRILOR
Institutul a fost orientat către cercetarea aplicativă, în sensul
elaborării de produse care să fie introduse în fabricaţie în întreprinderile de
specialitate pentru a acoperi nevoile economiei naţionale şi deci pentru a
evita importurile costisitoare.
În semn de apreciere pentru munca, talentul şi devotamentul lor, în
cele ce urmează se prezintă, odată cu rezultatele cercetărilor, lista şefilor de
laboratoare şi integral colectivele de specialişti care au elaborat lucrările de
cercetare.
Au fost abordate două domenii distincte, cel de electronică
profesională şi cel de electronică militară.
Pentru grupa de produse de Electronică profesională materializarea
cercetării era finalizată printr-un produs omologat. La institut, în baza temei
de cercetare contractată cu IEMI, IEI, TEHNOTON, sau MICMUE, CIETC,
se executau următoarele faze: studiu tehnico-economic (STE), studiu de
laborator, model experimental (ME), prototip (P), omologare prototip (OP).
Omologarea produselor se făcea cu participarea beneficiarului şi a organelor
de stat cu responsabilitate în domeniu, ca de exemplu: Institutul Naţional de
Metrologie, Registrul Naval Român, Direcţia Tehnică a Ministerului Sănătăţii,
etc. De asemenea pentru produsele de interes naţional la omologare
participau şi reprezentanţii Centralei industriale. În Anexa II.4.1 se prezintă
Procesul verbal de omologare a unui Voltmetru numeric de panou E – 0308
cercetat şi proiectat de ICE şi care urma să intre in fabricaţie la IEMI.
Fabricilor li se preda prototipul omologat cu documentaţia completă
de execuţie, Normele sau, după caz, standardele de produs şi Cartea
tehnică a aparatului, respectiv Caietul de reparaţii sau Manualul de
întreţinere şi depanare. Fiecare fabrică executa seria zero (S.Z.) pe
tehnologia şi utilajele fabricii, care în anumite limite putea diferi de cea
propusă de institut, se omologa seria zero – cu participarea colectivului de
cercetare - apoi se trecea la fabricaţie. Institutul avea obligaţia să asigure
întreprinderilor asistenţă tehnică până la omologarea seriei zero. Tot fabrica
organiza şi publicitatea produsului, după caz exportul lui, precum şi reţeaua
de service.
Produsele de Electronică militară, aveau un statut mai special în
sensul că în laboratoarele al căror obiect de activitate era Electronica
Militară se realiza cercetarea, omologarea prototipului, elaborarea
documentaţiei tehnice de fabricaţie, a documentaţiei tehnologice de reglare
şi depanare, inclusiv a utilajelor electronice de control specifice tehnologiei
de fabricaţie, a documentaţiei tehnice de exploatare (Carte tehnică, Manual
de instalare etc.), documentaţie care primea avizul MApN.
Întreprinderii producătoare i se transmitea o licenţă completă de
fabricaţie, pe baza căreia avea obligaţia să organizeze producţia folosind
documentaţia transmisă şi să demonstreze reproductibilitatea produsului
fabricat prin omologarea seriei zero, activitate care se desfăşura sub
asistenţa tehnică nemijlocită a colectivului de cercetare. Toate modificările
documentaţiei de fabricaţie trebuia să fie făcute de Institut, fabrica putea să
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propună, să ceară o modificare, dar numai Institutul putea să o introducă în
documentaţie şi asta doar cu acceptul MApN. Denumirea fabricii
producătoare sau Institutului nu apărea pe produs sau în Cartea tehnică.
Acelaşi produs putea, în principiu, să fie fabricat în două fabrici diferite (nu a
fost cazul). Proprietarul licenţei de fabricaţie era MApN şi exportul unor astfel
de echipamente era făcut de MApN.
Deşi începători, atât institutul cât şi fabricile producătoare, au depus
eforturi concertate pentru crearea unor linii de prezentare proprii şi pentru
tipizarea din ce în ce mai accentuată a produselor. Astfel, toată aparatura
electronică de măsurare şi control se executa pe casete tipizate numite
METROSET. Seria era formată din METROSET 4, METROSET 5,
METROSET 6, METROSET 7, METROSET 8. Acestea erau construite din
profile de aluminiu fabricate la IPAL Slatina după proiectele institutului.
Ornamentele de plastic erau fabricate la Fabrica de Mase Plastice de la
Buzău. În acelaşi scop, în institut s-au conceput şi fabricat pe microproducţie
o serie de elemente tipizate; casete, butoni de potenţiometri şi comutatori,
borne îngropate şi aparente, pufere, mânere pentru aparatura electronică,
casete de plastic, sonde de osciloscop, clipsuri de măsurare, sisteme de
prindere pentru ferite ş.a. Aceste produse erau vândute şi la terţi, şi în
momentul de faţă se mai găsesc în funcţiune aparate electronice de
măsurare şi control construite în sistemul de tipizare al ICE - IEMI.
În perioada 1966 – 1989 institutul a elaborat un număr considerabil
de prototipuri omologate de aparate electronice, pe baza cărora au fost puse
în fabricaţie produse la IEMI, IEI, Tehnoton şi a realizat prin microproducţie
în institut numeroase tipuri de aparate, după cum rezultă din Tabelul II.4.1.
În afara de acestea, Institutul a mai elaborat 230 tiposortimente de ferite
uzinate fie la FFUrziceni fie prin microproductie. Au fost realizate de
asemenea rezonatoare cu cuarţ fabricate integral in institut.
Prototipuri omologate şi introduse în fabricaţie
Tabelul II.4.1
Total IEMI IEI
Tehnoton IEIA- Intrepr Micro
Cluj Mecan. prod.
Fină
ICE
1. Aparate electronice
pt.măsurarea
14
4
59
77
- mărimilor electrice
45
5
27
77
- mărimilor neelectrice
2. Aparate electronice
- medicale
43
3
2
19
19
3 Echipamente de
radiocomunicaţii
9
5
9
23
- unde scurte
16
2
9
27
- unde ultra scurte
8
17
-.
25
- aviaţie, marină
7
2
9
- reţele radio
8
8
- microunde
Total
289 109
9
17
23
5
126
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Sub aspectul schemei funcţionale produsele elaborate de institut sau situat permanent la cel mai înalt nivel, pentru clasa de calitate căreia ii
aparţineau, abordând succesiv schemele cu tranzistoare cu germaniu, apoi
pe cele cu siliciu şi în final cu circuite integrate şi microprocesoare, stând la
baza creării şi dezvoltării industriei de electronică profesională din România
Pentru a fi în pas cu tehnica mondială, până la dezvoltarea industriei
autohtone de componente electronice s-a recurs la import. În anii ‘70-‘80,
paritatea era de 50% ţară şi 50% import de componente pentru aparatele de
măsurare şi control şi 25% ţară şi 75% import pentru aparatura militară.
După anii 80, ponderea a fost 75% ţară şi 25% import, şi mai mult din est.
De menţionat că în perioada la care ne referim institutul a exportat o
serie de aparate în RDG şi RP Coreea şi a asigurat pe linie CAER necesarul
planificat de echipamente din domeniu militar.
Institutul a organizat în fiecare, an, toamna sesiuni ştiinţifice şi
expoziţii la care colectivele de cercetare prezentau comunicări şi noile
prototipuri elaborate. La aceste sesiuni de comunicări îşi prezentau lucrările
şi colective de cercetare din alte institute/centre de cercetare de profil sau
din învăţământul superior de la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara.
În continuare se prezintă, succint, rezultatele cercetărilor şi
valorificarea lor. Nivelul tehnic al produselor realizate de ICE în acei ani se
regăseşte în anexele cu “Date tehnice”, care pentru evitarea redondanţei au
fost organizate astfel :
- pentru produsele fabricate prin microproducţie la ICE tabelele cu
Date tehnice sunt date în cap VII – Prospecte - Anexa II.4.4.,
- pentru produsele fabricate în unităţi industriale anexele cu Date
tehnice sunt ataşate la cap.VII cu numerotarea corespunzătoare anexei de
la întreprinderea producătoare ( III – pentru IEMI şi IV - pentru IEI).
II.4.1. LABORATOR APARATE ELECTRONICE PENTRU
MĂSURAREA MĂRIMILOR ELECTRICE
Şef laborator: ing Alexiu Ion 1966 – 1990
ing Manasiu Dan 1991 – 1993

Fig II.4.1 Vedere din laborator
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Toate generaţiile de aparate realizate: osciloscoape, voltmetre,
multimetre, generatoare de semnal, frecvenţmetre, analizoare de stări
logice, punţi RLC, surse stabilizate de tensiune alternativă ş.a., au fost
introduse în fabricaţie la IEMI sau în microproducţia institutului. Aparatele au
fost destinate dotării laboratoarelor şi liniilor de fabricaţie din întreprinderile
industriale de profil şi laboratoarelor din învăţământ şi cercetare.
Realizările Laboratorului, pe tipuri de produse sunt:
II.4.1.1 Osciloscoape
Osciloscoapele sunt aparate destinate măsurării şi vizualizării
semnalelor electrice în diverse game de frecvenţă. Au fost cercetate şi puse
în fabricaţie următoarele tipuri de aparate din această categorie:
Nr.

Produs

1.

Osciloscop de serviciu E 0101

2.

Osciloscop - E 0102

3.

Osciloscop de laborator –
E 0103

4.

Osciloscop - E 0104

5.

Osciloscop de laborator –
E 0105

6.

7.

Osciloscop universal E 0107
Osciloscop - E 0108 + var.
Osciloscop - E 0109
Osciloscop - E 0110 (2
canale)
Osciloscop cu memorie E 0120

Colectiv cercetare
ing Agoston A.
ing Ionescu E
ing Berceanu Elena
ing Dumitrescu M.
ing Zaciu Cornelia
ing Ionescu-Gall
Rodica
ing Agoston A,
ing Sanielevici S.
ing Ionescu E
ing Berceanu Elena
ing Dumitrescu M.
ing Zaciu Cornelia
ing Badea A
ing Agoston A.
ing Sanielevici S.
ing Ionescu-Gall
Rodica
ing Badea A.
ing Berceanu Elena

Ing Badea A

Producător
IEMI

IEMI

IEMI

IEMI

IEMI
IEMI

IEMI

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap.VII – Prospecte - Anexa III.2.6.
II.4.1.2 Numărătoare, frecvenţmetre numerice
Numărătoarele sunt aparate destinate numărării impulsurilor şi
măsurării frecvenţei, perioadei, raportului a două frecvenţe şi intervale de
timp, având utilizări largi în laboratoarele de cercetare şi uzinale. Cu
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traductoare adecvate, aceste aparate măsoară şi mărimi neelectrice ca
debit, turaţie şi altele Se pot utiliza la numărarea şi dozarea produselor în
fabricaţia de serie, la măsurarea variaţiei diverşilor parametri, în diverse
procese tehnologice.
Frecvenţmetrele numerice sunt aparate destinate măsurării
frecvenţei semnalelor electrice.
Au fost cercetate şi puse în fabricaţie următoarele aparate din
această categorie:
Nr.

Produs

1

Numărător universal E 0201 şi Convertor A/D
de măsurare a tensiunii
continue

2
3
4

5

6
7

Numărător universal E 0202
Frecvenţmetru numeric E 0203
Frecvenţmetru numeric E 0204
Frecvenţmetru numeric E 0205 + var.
Numărător universal E 0206
Releu de frecvenţă E 0207
Frecvenţmetru programabil E 0208+ var.
- Digital programmable
universal counter E 0209
Frecvenţmetru de panou –
E 0210

Colectiv cercetare
ing Bronştein I.
ing Dumitrescu
Mihaela,
ing Constantinescu I
ing Capotă G.

Producător

ing Capotă G.

IEMI

ing Capotă G.

IEMI

ing Coşoveanu N

IEMI

ing Lăzărescu R.

IEMI

ing Zamfir M.

IEMI

ing Constantinescu I

Microproducţie
ICE

IEMI

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap.VII – Prospecte - Anexa III.2.7.
II.4.1.3 Voltmetre, multimetre, sisteme de achiziţii de date
În cap II.8 – Gânduri, Mărturii, Amintiri - ing. Constantinescu Ion
face .o prezentare detaliată a principalelor rezultate ale cercetării din
domeniu, punctând unele momente deosebite ale acesteia şi particularităţi
ale colaborării cu ţările din est
Nr.
Produs
Aparate numerice
1
2

Voltmetru numeric –
E 0301
Multimetru numeric –
E 0302

Colectiv cercetare

Producător

ing Rusu M

IEMI

ing Rusu M
ing.Constantinescu I

IEMI
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ing Caprini Anca
ing Caprini Anca
ing Rusu M
ing Constantinescu I

3

Voltmetru numeric –
E 0303

4

Multimetru numeric –
E 0304

5

Monitor digital de proces
industrial - E0305 (1981)

ing Constantinescu I

6

Digital multimeter E 0306 (1983)

ing Constantinescu I
ing Caprini Anca

7

Autoranging multimeter E 0307 (1983)
Voltmetru digital de panou
– E 0308 (1984)
System digital multimeter
-E 0309 controlat de două
procesoare 8080 (1987
omologare)
Termometru digital de
panou TDP – 01 (1992
omologare)
Instrumente digitale de
panou, seriile - IDP 300 şi
IDP 400 (1992 – omolog.)
Sistem compact pentru
acumularea datelor –
E 1100
(1981-omologare)
Primul echipament de
măsurare din România,
controlat de
microprocesor (8080)
Cuplor la magistrala CEI E0601
(Adaptor magistrala CEI)
Convertor A/D ptr. Sistem
de colectare şi
transmitere a datelor
meteorologice-CAD
METEO (inundaţii 1975)
Voltmetru numeric şi
sursă de tensiune pentru
echipament de cântărire E 0311 (1982)

8
9

11
12

13

14

15

16

ing Rusu M
ing Caprini Anca

IEMI
IEMI
Microproducţie 3
buc ptr. Aluminiu
Slatina
IEMI a fabricat
seria zero şi a
sistat producţia
din lipsa
importurilor de
componente

ing Constantinescu I

IEMI.

ing Constantinescu I

IEMI

ing.Constantinescu
ing. Caprini Anca
ing. Prodescu V.

IEMI

ing.Constantinescu I.

Microproducţie
ICE

ing.Constantinescu I

Microproducţie
ICE

ing. Caprini Anca
ing. Constantinescu I.

Microproducţie
ICE

ing. Caprini Anca

Microproducţie
ICE

ing. Constantinescu I

Placa unicat pt.
echipamentul
produs la IPA

ing Constantinescu I
ing Nitu E

Microproducţie
ICE- 2
exemplare pt
cântăriri statice a

112

17

Voltmetru numeric –
E0310 (aprox. 1985)

Analizor de stări logice E 0130 + var.
18
Analizor de stări logice –
E 0140
Aparate analogice
19
20
21
22
23
24
25
26

Voltmetru electronic
E 0401
Milivoltmetru electronic E 0402
Multimetru electronic –
E 0403
Modulometru - E 0405
Milivoltmetru de înaltă
frecvenţă - E0406
Wattmetru direcţional E 0407
Wattmetru terminal –
E 0408
True R.M.S. digital
millivoltmeter

ing Constantinescu I

ing Crişan Felicia
ing Caprini Anca
ing Prodescu V.
ing Lascu D
ing Manolescu L
ing Ene I
ing Manolescu L
ing Manolescu L

vagoanelor la
Comb. Făgăraş
şi Balanţa Sibiu
Microproducţie
ICE- 3 ex. pt.
Centrala
Nucleară de la
Cernavodă
Microproducţie
ICE

IEMI
IEMI
IEMI
IEMI
IEMI

ing Nicolae A

IEMI

ing Nicolae A

IEMI
IEMI

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.8.
II.4.1.4 Generatoare de semnal
Au fost realizate generatoare de semnal în diferite game de
frecvenţe şi cu diverse forme de undă, sinusoidale, rectangulare etc.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Produs
Generator de joasă
frecvenţă - E 0501
Versatester - E 0502
Generator de semnal E 0503
Generator de impulsuri E 0505
Generator de semnal E 0506
Generator de funcţii -

Colectiv cercetare
ing Lascu D
dr ing Manasiu D
dr ing Manasiu D
ing Lascu D
ing Manolescu L
dr ing Manasiu D
ing Lascu D

Producător

ing Lăzărescu R

IEMI

dr ing Manasiu D

IEMI

ing Lăzărescu R

IEMI
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IEMI
IEMI
IEMI

7.

E 0507
Generator de joasă
frecvenţă - E 0508

dr.ing Manasiu D
ing Niţu E

IEMI

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.9.
II.4.1.5. Aparate pt. măsurarea parametrilor electrici ai
componentelor sau circuitelor
Nr. Produs
Colectiv cercetare Producător
Instalaţie de măsurare a
1.
IEMI
miezurilor “U” din ferite E 0701
2.
Tranzistormetru - E 0702
ing Ene I
IEMI
Microproducţie
3.
TK I – metru - E 0703
ICE, IEMI
ing Niţu E,
4.
Punte RLC - E 0704
IEMI
ing Petrescu I
Distorsiometru
semiautomat - E 0706 + var
- Tranzistormetru - E 0706
- Testor circ. logice E 0709
dr ing Manasiu D
5.
IEMI
- Digital RLC meter E 0711
ing Manolescu L
-Semiconductors parameter
measurement instr.- E 0712
- LCR meter - E 0715
Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.10
Nr.
1.

II.4.1.6 Surse de alimentare cu tensiune
Produs
Colectiv cercetare
Sursă de tensiune
ing. Ene I.
continuă - J 4101

2.
Sursă de tensiune
continuă - J 4102
3.
4.
5.
6.

Sursă de tensiune
continuă - J 4103
Sursă de tensiune
continuă - J 4104
Convertor 110/ 24 Vcc J 4105
Surse stabilizate - J 4109

Producător
IEMI

ing Ene I.
ing Constantinescu I

IEMI - sursele
există încă în
dotarea lab.fac
de electronică a
UPB

ing. Niţu E

IEMI

ing. Niţu E.

IEMI

ing. Niţu E.

IEMI

ing Nitu E

Microproducţie
ICE
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7.
8.

Surse stabilizate de
tensiune alternativă J 4201
Surse stabilizate de
tensiune alternativă J 4202

IEMI
IEMI

La colectivele menţionate în tabelele de mai sus, se mai adaogă un
îndemânatic inginer mecanic, Mazilu R şi tehnicianul-proiectant Mocanu
Anişoara, ambii fiind un sprijin de nădejde în fazele de cercetare.
Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.14.

Nr.

1.

2.

3.

II.4.1.7 Surse utilizate în echipamente şi instalaţii de
automatizări
Colectiv cercetare
Produs
Producător
ICE Filiala ClujNapoca
Inginerii :.Matis Şt,
Surse lineare, puteri de:
Matis Irma,CosteaV
30W, 60W, 100 W cu
IEIA Cluj-Napoca
Lăcătuş C, Pănoiu I
tiristoare
Strilciuc M, Seimeanu
Surse în comutaţie
Inginerii: Salamon F
IEIA Cluj-Napoca
- Invertoare – 100 W
Plăian E, Basa D,
- Convertoare - 5 W
Seimeanu T
Surse adaptate şi
reomologate conform
programului de asigurare
a calităţii (MAC) pentru
condiţii speciale:
- Program nuclear :
Inginerii: Salamon F
surse de 5V, 15V, 24V
Pănoiu I, Plăian E
- Program naval:
Lupu E
surse de 24/48V, 0,5°
Brănescu I,
construcţie naval,
Strilciuc M
antiexplozivă
IEIA Cluj-Napoca
- Program autostrăzi
sursa triplă în comutaţie,
Salamon F
U intrare =220V +/-15%
U ieşire = 24V, 15V, 5V
- Programe speciale
Sursa GPS – 40 W
U intrare = 24V +/- 20%
Salamon F, MocanuT
U ieşire = 5V – 15V
Surse staţii radio în
Salamon F
comutaţie – 100 W
Strilciuc M
U intrare = 220V +/-15%
U ieşire = 24V, 12V
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Nr.
1.
2.
3.
4.

II.4.1.8 Generatoare de înaltă frecvenţă, de putere
Produs
Colectiv cercetare Producător
Generator de înaltă
ing. Gonţa A
IEMI
frecvenţă capacitiv -J 4601
Generator de înaltă
ing. Gonţa A
IEMI
frecvenţă capacitiv -J 4603
Generator de înaltă
ing. Gonţa A
IEMI
frecvenţă inductiv - J 4602
Generator de înaltă
ing. Gonţa A
IEMI
frecvenţă inductiv - J 4604

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt prezentate în
cap VII – Prospecte - Anexa III.2.13.
II.4.2. LABORATOR APARATE ELECTRONICE PENTRU
MĂSURAREA MĂRIMILOR NEELECTRICE ŞI APLICAŢII INDUSTRIALE
Şef laborator: ing. Jakab Iosif 1966 - 1985
ing. Zaharescu Anibal 1986 - 1990
ing. Hartular Ştefan 1991 – 1992

Fig. II.4.2. Imagine din laborator, se disting: inginerii Goldhamer A.,
Goian V., Georgescu I., Bordaş A. şi tehnicianul Mărăcineanu M.
Laboratorul s-a ocupat de cercetarea şi realizarea prototipurilor
omologate solicitate de cele mai diverse domenii ale economiei naţionale, ca
de exemplu:
- aparatură tensometrică, pentru măsurarea deformaţiilor; o serie de
configuraţii au fost exportate în anii 1971 - 1974 şi 1977 - 1989 în RDG;
- aparate pentru măsurarea vibraţiilor şi alte aparate electronice
solicitate de terţi în cantităţi mai mici, dar de complexitate deosebită, care au
fost realizate prin microproducţie in institut;
- aparatură de control dimensional;
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- aparatură ultrasonică de control nedistructiv;
- aparatură pentru investigarea geofizică a sondelor, diverse
echipamente electronice solicitate de CFR;
- aparatură pentru alte domenii, exemplu industria construcţiilor,
industria de rulmenţi, industria lemnului, industria chimică ş.a.
Aparatele realizate în acest laborator au fost produse în serie la IEMI – 27
tipuri, la Întreprinderea de Mecanică Fină – 5 tipuri sau au fost produse prin
microproducţie în institut – 45 tipuri - în cazul seriilor mici sau al modelelor
unicat. În continuare sunt enumerate realizările acestui laborator.

Nr
1.
2.

3.

4.

5.

5.1

II.4.2.1 Aparatură tensometrică cu traductoare rezistive şi
inductive, în punte, pentru măsurarea mărimilor neelectrice.
Produs
Colectiv cercetare Producător
Tensometru cu un canal ing Zaharescu A,
IEMI-export RDG
N 2301
ing Hartular Şt.
1971 – 1974
IEMI–export RDG
Tensometru cu şase canale -ing Zaharescu A,
- N 2302
ing Hartular Şt.
1971 – 1974
Dispozitiv de comutare şi
echilibrare a punţilor de
IEMI–export RDG
traductoare pt. măsurări
ing Hartular Şt.
1971 – 1974
statice multipunct N 2304 şi N 2301
Tensometru portabil numeric
ing Chirculete Gh. Microproducţie ICE
automat, cu microprocesor
ing Jakab I,
ing Zaharescu A,
Sistem modular pentru
ing Hartular Şt
IEMI – export RDG
măsurarea mărimilor
ing Hagiescu-M.B
1977 – 1989
mecanice - N 2300
ing Bozaş Fl
ing Murgu M,
ing Chiculescu R
Module şi casete cablate din sistemul - N 2300
- Amplificatoare-condiţionare de frecvenţă purtătoare - N 2313,N 2314
- Module de alimentare şi afişare – N 2321, N 2322, N 2323
- Imprimantă – N 2324
- Unităţi de conectare, echilibrare manuală individuală şi comutare
pentru punctele de comutare – N 2351, N 2352
- Unitate de prelucrare analogică – N 2334, pentru determinarea şi
livrarea valorilor medii, de vârf şi eficace, ale mărimilor electrice
periodice puse în evidenţă la ieşirea modulelor - N 2313 şi N 2314
- Unitate pentru calibrarea de precizie a lanţurilor de măsurare cu
frecvenţa purtătoare 1-5 kHz – N 2336
- Serie de casete de diferite dimensiuni, dulap “rack” şi sertare pentru
- N 2371.....N 2375 cu cablaje adecvate pentru realizarea unor
ansambluri funcţionale diferite.
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5.2

Ansambluri funcţionale din sistemul N 2300 livrate frecvent în RDG şi
intern
- N 2314 – 38.21 tensometru analogic cu 1 canal,
- N 2313 – 14.34.38.22 Instalaţie analogică de valori medii, de vârf şi
eficace,
- N 2314 – 38,23.24 Instalaţie numerică pentru măsurări consecutive
într-un punct, cu livrare la imprimantă.
- N 2314 – 451.62.21 Instalaţie analogică pentru 12 puncte de măsură
- N 2314 – 451.62.23.24 Instalaţie numerică pentru 12 puncte de
măsura, cu livrare la imprimantă

6.

Instalaţii tensometrice automate programabile pentru măsurarea
consecutiva a mărimilor mecanice, într-un număr mare de puncte

6.1

- Instalaţii tensometrice
automate programabile –
N 23-50, N 23-100

6.2

- Instalaţii tensometrice
automate programabile N 23-200,N 23-600,
N 23-1000

7.

8.
9.

ing. Hartular Şt,ing
Hagiescu-Mirişte B
ing Bozaş Fl,
ing. Murgu M
ing Zaharescu A,
ing Steinberg L,ing
Hagiescu-Mirişte B
ing Bozaş Fl,
ing Hartular Şt,
ing Murgu M,
ing Miclici Dana

Microproducţie
ICE,
export RDG,
10 buc
Microproducţie
ICE,
export RDG,
1buc

Echipament monitorizare ptr.
ing Zaharescu A,
prevenirea încărcării
ing Hagiescu-Mirişte
asimetrice la coloanele
Microproducţie ICE
B,
preselor de mare tonaj de la
ing Murgu M
UMGB
Echipament electronic ptr. ing Zaharescu A,
cântărirea dinamică a
ing Bozaş Fl,
Microproducţie ICE
vagoanelor de la CT Işalniţa ing Murgu M,
- N 23-65 CVA
ing Patriciu A,
Torsiometru electronic ing Jakab I .,
IEMI
N 24 01
ing Goldhamer A

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.12.
II.4.2.2 Aparatură pentru măsurarea vibraţiilor, monitorizare,
control şi sortare produse după vibraţii şi zgomote
Nr

Produs

Colectiv cercetare Producător

1.

Vibrometru portabil - VP2 şi
VP3

ing Georgescu I
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IEMI – 40 buc

2.

3.

ing Georgescu I.
ing Jakab I,
Vibrometru şi sonometru de
ing Bordaş A
precizie - N 2103
ing Ghelberg E,
ing Marcus S
ing Georgescu I.,
Vibrometru portabil - N 2104
ing Bordaş A.

4.

Aparat pentru controlul şi
sortarea rulmenţilor după
zgomot – N 2190

5.

Aparatură ptr. monitorizarea
ing Jakab I.,
vibraţiilor în lagăre la
ing Georgescu I,
turbine/compresoare –
ing Hartular Şt.
N 2190-1

ing Georgescu I.,
ing Jakab I.

Microproducţia ICE
- 10 buc vibrometre
- 5 buc sonometre
cu microfon
importat
Microproducţie ICE
Microproducţie ICE
- 10 buc pt. fabricile
de rulmenţi Braşov,
Alexandria,Suceava
Microproducţie ICE
- 10 buc pt. Azo
Mureş+Combinatul
Chimic Piteşti

Datele tehnice ale produselor puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.11.
II.4.2.3 Aparatură pentru control dimensional
Nr

Produs

1.

Traductor inductiv de
deplasare
Microcomparator electronic N 2201
Sistem modular de măsurări
dimensionale cu afişare
verticală - N 2200
Microcomparator electronic N 2200
Sisteme inteligente
automate ptr. măsurări
dimensionale cu afişare pe
display TV

2.
3.
4.
5.

Colectiv cercetare Producător
ing Goian V

I. Mecanică Fină

ing Goian V

I. Mecanică Fină

ing Goian V,
ing Chiculescu R.

I. Mecanică Fină

ing Goian V,
I. Mecanică Fină
ing Chiculescu R.
ing Jakab I, ing
Microproducţie ICE
Goldhammer M
ing Goldhammer A

II.4.2.4 Aparatură ultrasonică de control nedistructiv
Nr
1.
2.
3.
4.

Produs
Colectiv cercetare
Betonoscoape afişare pe tub
catodic - N 2701, N 2702,
ing Manţa G.
N 2703, N 2705
Betonoscop cu afişaj numericing Nica P.
N 2704
Betonoscoape cu microing Manţa G.,
procesor - N 2706, N2707
ing Burlacu O
Betonoscop cu microing Berceanu E.,
procesor şi afişaj grafic pe
ing Chiculescu R.
arie LCD - N 2710
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Producător
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

II.4.2.5 Generatoare şi traductoare ultrasonice de putere
Nr
1.

2.

Produs
Generator / traductor
ultrasonic 100 W pentru
prelucrarea filierelor de
diamant
Cuvă ultrasonică pentru
spălarea pieselor de
mecanică fină, 150 W

3.

Cuvă ultrasonică pentru
spălarea filierelor de fibre
sintetice

4.

Generator şi traductor
ultrasonic pentru fabricarea
fermoarelor, 250 W

5.

Generator şi traductor
ultrasonic pentru sudura
maselor plastice, 500 W

6.

Generator de ultrasunete J 4701

Colectiv cercetare Producător
Microproducţie
ing Nica P.
ICE pt. Industria
ing Patriciu A.,
Sârmei Câmpia
ing Negru G.
Turzii
ing Nica P.
Microproducţie
ing Patriciu A.,
ICE pt UMF
ing Negru G.
Sinaia
Microproducţie
ing Nica P.
ICE pt.Comb. de
ing Patriciu A.,
Mase Plastice
ing Negru G.
Săvineşti
Microproducţie
ing Nica P.
ICE pt
ing Patriciu A.,
Metaloglobus–
ing Negru G.
Bucureşti
Microproducţie
ing Nica P.
ICE pt. Fabrica de
ing Patriciu A.
Mase Plastice
Orăştie
?

IEMI

II.4.2.6 Aparate şi sisteme pentru CFR
Nr
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Produs

Colectiv cercetare Producător
Model unicat pt.
Aparat pt. determinarea
ing Chiculescu R
Lab.de Încercări pt
drumului de frânare şi vitezei
Sisteme de Frânare
vehiculelor feroviare
al ICPTT
Traductor turaţie cu curenţi
Microproducţie ICE
turbionari ptr. locomotive şi ing Chiculescu R
-10 buc pt Metrorex
rame de metrou
– depoul UMGB
Microproducţie ICE
Traductor turaţie osie
ing Chiculescu R,
-300 buc pt SNTFC
material rulant
ing Lascu D.
-SCAD Braşov,
Atel. Griviţa Buc şa
Echipament computerizat
Microproducţie ICE
ing Chiculescu R,
ptr. comanda procesului de
- 10 buc pt Fca de
ing Lascu D.
frânare la vagoanele de
Echipamente de
Ing Manolescu L.
călători
Frână Faur
Echipament electronic ptr.
ing Chiculescu R
Microproducţie ICE
automatizarea instalaţiei
ing Lascu D.
- 2 buc pt Atelierele
electrice de pe vagoanele de
ing Manolescu L.
Griviţa Buc.
călători - CV -1
Selector electronic de
ing Georgescu I.
Microproducţie ICE
tensiune- SL-1, conform
ing Manţa G.
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7

8.

9.
10.
11.

standardelor internaţionale
UIC 550 OR şi UIC 616 OR
Regulatoare de tensiune pt.
vagoanele de călători –
RTV-1, RTV-2
Regulator de temperatură –
3u –20.57 IVA şi 3u–28 A
şi termometrul 3f11-12/Cu
şi 3f11 -12Pt pt. sistemele
de încălzire la vagoanecălători
Relee de tensiune minimă
1u4 şi 3u4
Relee de timp 3u15, 3d11,
A3d3/A3d4 R3u15d1

ing Manţa G.
ing Georgescu I.
ing Hagiescu –
Miriste -Be

ing Hagiescu-Mirişte

Microproducţie ICE
- cf. cerere SNTFCSCAD Braşov, Atel.
Griviţa Bucureşti
Microproducţie ICE
- cf cerere SNTFCSCAD Braşov şi
Atelierele Griviţa
Bucureşti
Microproducţie ICE
pt. SNTFC-SCAD

ing Hagiescu-Mirişte

ing Lascu D.
Echipament de sonorizare şi
ing Manolescu L.
interfonie - CIS-UIC 568
Ing Chiculescu R

Microproducţie ICE

II.4.2.7 Traductoare, aparate şi sisteme diverse
Nr
1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Produs
Termometru industrial cu
termistor - N 2901

Colectiv cercetare Producător
Microproducţie ICE
ing Chiculescu R
- 260 buc pt diverşi
beneficiari
Umidometru electronic ptr
IEMI, pt bazele de
seminţe - N 3001
recepţie cereale şi
ing Chiculescu R
plante tehnice ale
Min Agriculturii
Nivostat capacitiv pt silozuri ing Iliescu I.,
Microproducţie ICE
de cereale
ing Vasilica D.
- beneficiari, idem 7
Aparat ptr. determinarea
Microproducţie ICE
modulului de elasticitate a
- pt INCERC şi fab.
ing Nica P.
materialelor de construcţii.
de discuri abrazive
Carbochim Cluj.
Pahometru electronic Microproducţie ICE
N 2709 M
pt INCERC şi Lab.
ing Manţa G.
teritoriale in
construcţii
Stroboscop electronic IEMI
ing Goldhamer A.
N 2601
Tester de avans şi turaţie
Microproducţie ICE
ing Goldhamer A.
pt. ateliere service
ing Goldhamer M.
auto
Frecvenţmetru reciproc
ing Goldhamer A.
Microproducţie ICE
ing Goldhamer M.
ing. Jakab I.
Traductor de curenţi
2 modele unicat pt
ing Chiculescu R.
turbionari
IPA
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

Bloc de cântărire şi
clasificare cu traductor
inductiv
Bucle de măsură turaţii pt.
gaz motocompresoare N 2604A şi N2604B (antiex)
Sistem acustic de
monitorizare pt. cazanele de
termocentrală
Sistem de monitorizare pt.
autostrăzi SIMONA, cu
microprocesor

ing Chiculescu R.
ing Chiculescu R.
ing Nica P.

Model unicat pt.
Fabrica de
Cinescoape
Microproducţie ICE
pt Uz. 23 August
Model unicat pt.
termocentrala
Rovinari
2 Modele unicat pt
Administraţia.
Naţională a.
Drumurilor
Microproducţie ICE
pt. diverşi
beneficiari

ing Velcescu B,
ing Bozaş,
ing Nica P.,
ing Chiculescu R.
Detectoare de metale pt.
ing Leibu M,
industria lemnului (gatere ing. Ghelberg E.
fabrici PAL şi PFL) şi pt,
ing Murgu M
fabrici - nutreţuri combinate
Ferit tester 1
ing Broch E,
Model unicat pt lab.
ing Hagiescu-Mirişte de ferite ICE
Ferit tester - 2- U46, 2-U 58 ing HagiescuModele unicat pt
Mirişte,
Fabrica de Ferite
ing Dudu D,
Urziceni
ing Cosăceanu R
Profilometru-rugozimetru
ing Zaharescu A,
2 modele pt Intr.
electronic - N 2802
ing Hartular Şt,
Mecanică Fină –
ing Murgu
Bucureşti
Aparat de împerechere a
Modele unicat pt
inelelor şi bilelor de rulmenţi ing Saviuc Felicia
Intr.Rulmenţi
pt. asamblare
Suceava
Releu de protecţie-D 9101,
pt.protecţia reţelelor electric.
IEMI
trifazate de joasă tensiune,
la degradarea izolaţiei
Sudoplast - D 9801 pt
sudare folii polietilenă 0,10,25mm şi max. 280 mm
ing Albu Livia
IEMI
lungime, pt. confecţionarea
ambalajelor

II.4.2.8 Aparatură pentru investigarea geofizică a sondelor, cu
funcţionare în condiţii deosebite: adâncime până la 7 km, temperatură
1500C, scufundate în noroi de foraj, presiune max. 1400 at.
Nr Produs
Colectiv cercetare Producător
1.
Releu de timp
ing Chirculete Gh
Microproducţie ICE
(programator) electronic
ing Hagiescu-Mirişte
2.
Aparat acustic ptr controlul
Microproducţie ICE
cimentării găurii de sondă ing Hagiescu-Mirişte, pt.Intreprinderea de
ing Chirculete Gh
Carotaj şi Perforări
Ploieşti – ICPP
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3.
4.
5.

Aparat de sondă pt. carotaj ing Hagiescu –
acustic de viteză
Mirişte B,
compensat
ing Chirculete Gh
Dispozitiv de investigare
ing Hagiescu –
geofizică a sondelor prin Mirişte B,
metoda carotajului inductiv ing Velcescu B
Proceduri de sortare a
componentelor electronice
ing Hagiescu-Mirişte,
pt. funcţionarea în medii
ing Timoşenco Al
agresive,solicitări mecanice
şi climatice de la sonde

Microproducţie ICE
pt. ICPP
Model unicat pt.
IPCUP – Ploieşti

Pt. autodotare

II.4.3 LABORATOR APARATE ELECTRONICE PENTRU
MEDICINĂ ŞI BIOLOGIE
Şef laborator: ing Sotirescu Niculae 1966 – 1969
dr. med. Iota Constantin 1970 – 1979
ing. Goian Vergil 1980 – 1989

Fig. II.4.3. Imagine din laborator, distingem pe inginerii
Bobîrcă. D, Albu Lia şi Elisei T.
Aparatură electronică destinată medicinii s-a cercetat şi produs în
România şi înainte de înfiinţarea ICE-ului. Astfel la fosta fabrică Philips se
produceau aparate Roentgen, încă în anii 1940, producţie menţinută iniţial şi
la fabrica Radio Popular – care a preluat la naţionalizare locaţia, dotarea şi
producţia fabricii din care provenea. Tot la Radio Popular s-au fabricat şi o
serie de alte aparate medicale, ca de ex. Diadin 2, Electrocardioscop, ş.a.
care însă au fost pe parcurs predate altor unităţi, astfel – aparatura
Roentgen a fost trecută la Întreprinerea Electrotehica în anul 1956, alte tipuri
de aparate au fost transferate la IEI – după scindarea uzinelor Electronica în
două unităţi – în 1981.(vezi cap IV )
ICE-ul a „inventariat” producţia realizată în diversele unităţi, a
elaborat – împreună cu Ministerul Sănătăţii - un Program Naţional de
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Aparatură Medicală şi a demarat cercetări care se finalizau cu prototipuri
omologate pe care le preda pentru fabricaţie unităţilor de producţie profilate
pe acest domeniu, şi anume IEI Bucureşti, IEIA Cluj-Napoca, IEMI Bucureşti
şi microproducţie institut.
Astfel aparatura pentru electroterapie şi chirurgie, aparatele cu
ultrasunete, aparatele pentru laborator clinic au fost introduse în fabricaţie la
IEIA Cluj-Napoca; echipamentele de monitorizare în secţiile de terapie
intensivă au fost introduse în fabricaţie la IEI Bucureşti, IEIA Cluj-Napoca şi
microproducţie institut; aparatura pentru investigarea şi tratamentul
sistemului nervos şi muşchilor a fost introdusă în fabricaţie la IEMI, IEIA ClujNapoca şi microproducţie institut; aparatura pentru investigarea şi
tratamentul sistemului cardio-vascular a fost introdusă în fabricaţie la IEIA
Cluj-Napoca şi microproducţie institut; alte aparate utilizate în domeniul
medicinii de complexitate deosebită au fost realizate prin microproducţie în
institut.
Realizările laboratorului s-au concretizat în 19 prototipuri puse în
fabricaţie la IEIA –Cluj-Napoca, 3 la IEMI , 2 la IEI şi 19 în microproducţia
institutului, astfel:
II.4.3.1 Aparate pentru electroterapie şi chirurgie
Nr.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Produs
ELBIS 1, cu funcţie de
bisturiu clasic în
chirurgia organelor mari
ELBIS 2, destinat
microchirugiei in
oftalmologie, neurochirurgie,dermatologie
ELBIS 3, pt. realizarea
efectului de coagulare
DIADIN 3, pt. electroterapie în policlinici,
spitale şi clinici
DIADIN 2, pt
fizioterapie
SANMED 1, pt
fizioterapie

Colectiv cercetare
ICE Filiala Cluj-Napoca
ing Marica V,ing Balint A,
ing Marta E,ing Lorincz N
ing Seimeanu T
ing Marica V,ing Balint A,
ing Marta E,
ing Zsido-Nagy Gh,
ing Seimeanu T
ing Marica V,ing Balint A,
ing Seimeanu T,
ing Zsido-Nagy Gh.
ing Incze I,
ing Selmeanu T

Producător
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEI Bucureşti

ing Incze I, ing Tulai I,
teh. Oancea I

IEIA ClujNapoca

II.4.3.2 Echipamente de monitorizare în secţiile de terapie
intensivă
Nr.
1.

Produs
MONIPAT 101,101
A,102,102 A cu Romverter
103 A,103 B,103 C, unităţi
de supraveghere medicală
şi stimulare cardiacă

Colectiv cercetare
ing Bobîrcă D.

124

Producător
IEI Bucureşti

2.
3.

4.
5.
6.
7.

MONTELPAT, pt.
supravegherea a 4-8 unităţi
de pat complet echipate
Monitor de pat cu
microprocesor, M 5220
(prelucrează 16 parametri)
Monitor de respiraţie , pt
nou născuţi
Aparat cu microprocesor pt
controlul aritmiei cardiace
Oximonitor transcutanat cu
microprocesor, determină
presiunea parţială a
oxigenului în sânge
Monitor de temperatură cu
afişare numerică

8.

Defibrilator cardiac DF-01

9.

Monitor de campanie
MC-01

ing Bobîrcă D.

IEIA ClujNapoca

dr.ing Papadopol Şt.

Microproducţie
ICE

ICE Fil Cluj – Napoca
ing Costea V,
ing Strilciuc M,
ing Popovici D.

IEIA ClujNapoca

dr.ing Papadopol Şt.

Microproducţie
ICE

ICE Fil. Cluj -Napoca
ing Costea V.
ing Vida S,
ing Popovici D

IEIA ClujNapoca

ing Bobîrcă D.

Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

II.4.3.3 Aparate pentru investigarea şi tratamentul sistemului
nervos şi muscular
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Produs
Colectiv cercetare
Reflexometru Ahilean ICE Filiala Cluj –
M 5171
Napoca
Aparat de terapie cu unde
ing Dulipovici A
scurte
Neurocon, aparat de terapie
ing Albu Livia
prin electroşoc
Sertarul „Control efort”

ing Hera M.

Monitor transmisie impulsuri
pt.stimulare neuromusculară
MBN - 01
Aparat pentru localizarea şi
stimularea punctelor active
Therasim LP-NTS-03
Calmostin NTS-02 M neurostimulator transcutanat

ing Bobîrcă D.

Producător
IEIA Cluj-Napoca
IEMI
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

II.4.3.4 Aparate cu ultrasunete
Nr.

Produs

1.

Misonic -1, pt tratare

Colectiv cercetare
ICE Filiala Cluj-Napoca
ing Popovici M,
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Producător
IEIA Cluj-

2.
3.
4.

artroze, fracturi,
nevralgii intercostale,
spondiloză, hematoame
AUS – 1, pt tratamente
cu aerosoli
Sonoflux, pt explorări
funcţionale cardiologice
Sonofet, aparat bazat
pe efectul Doppler

ing Incze I
ing Scurei S,
teh Oancea I
ing Turcu S.
ing Buldus R, ing Lariu
H. ing Lorinz N,
ing Gligor T,
ing Selmeanu T,
ing Drăghiciu N

Napoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca

II.4.3.5 Aparate pt. investigarea şi tratamentul sist. cardiovascular
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Produs
Electrocardiograf portabil
monocanal – M 5103
ELCARD 30,
Electrocardiograf cu 3
canale, cu microprocesor
Defibrilator monitor
portabil – DMP–1
Electrocardioscop cu
memorie - ECM

Colectiv cercetare
dr.med. Iota C
ing Goian V,
ing Dusan,
ing Drăghici C
ing Stroe M.
dr.ing Papadopol Şt,
ing Mugioiu F

Traductor de puls periferic Fiz.Buldus Răzvan

Producător
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

II.4.3.6 Aparate pentru laboratorul clinic
Nr.

Produs

Colectiv cercetare
ICE Filiala Cluj -

Producător

1.

Hemoglobinometru
electronic - M 5401

ing. Albu Livia

IEIA ClujNapoca

2.

ADEAB – 1,pt măsurarea
pH-ului, a echilibrului
acido-bazic,a hemoglobinei
şi a concentraţiilor de gaze
în sânge

dr.ing Gligor T , ing
Costea V,ing Bălan R
ing Tulai A,
ing Roman M.
ing Horvath G,
teh. Oancea I

IEIA ClujNapoca

II.4.3.7 Alte aparate utilizate în domeniul medicinii
Nr.
1.
2.
3.

Produs
Aparat pt. măsurarea
timpilor sistolici
Stereo-fonostimulator

Colectiv cercetare
dr.ing Papadopol Şt.
ing Brătescu Matei,
dr.med. Iota Ctin

Analizor de indici de undă
pt. semnale electroing Bobîrcă D.
encefalografice
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Producător
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
IEIA ClujNapoca
Microproducţie
ICE

4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15

Aparat pt măsurarea
Automată a pres.arteriale
Psihogalvanic, măsoară
reflexul electrodermal
Aparat pt. comunicarea
telefonică a hipoacuzicilor
Emiţător pt.echipamentul
de transmisie a electrocardiogramei prin telefon

ing Condurache E,
ing Bursuc Gh
ing Goian V,
ing Bursuc Gh
ing Mugioiu Fl.
ICE Filiala Cluj-Napoca
ing Popescu Şt

Semnal SA 01, destinat
supravegherii recipienţilor
cu azot lichid utilizat în
criogenie medicală, ind.
chimică ş.a.

ICE Filiala Cluj-Napoca
ing Popovici M,
ing Sevianu V,ing Scurei
S, ing Ardeleanu,
teh Oancea I,
dr.med Iota Ctin,
Numărător de globule
ing Kopich Iuliu.
Bioprot – M 5501, proteză dr.med Iota Ctin,
de antebraţ
ing Iacobescu S
Reograf – M 5101, pt.
înregistrări în afecţiuni
ing. Bobîrcă D.
vasculare acute/ cronice
Bitahometru - M 5102, pt.
măsurarea frecvenţei
ing. Bobîrcă D
instantanee a pulsului şi
respiraţiei
Termometru clinic –
ing. Mugravu Fl
M 5181
Dispozitiv de alarmă pt.
Enuresis
Pompă de nutriţie NP-01

Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
IEIA ClujNapoca
Microproducţie
ICE
IEIA ClujNapoca
IEMI
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

Pe măsură ce solicitările de aparate creşteau – producţia era preluată de IEI
- LABORATOARELE DIN CADRUL C.C.E.B. II.4.4.LABORATOR ECHIPAMENTE RADIOCOMUNICAŢII
PROFESIONALE ÎN GAMA DE UNDE SCURTE
Şef laborator: ing Vartires Cristea 1966 – 1969
ing. Ilie Fratu 1970 – 1977
ing. Enescu Radu 1978 – 1990
ing. Dogaru Gabriel 1991 - 1992
ing Băbuţ George 1992 - 1993
ing. Munteanu Vasile 1994
Laboratorul s-a ocupat de elaborarea de staţii radio, receptoare de
clasa 1 şi elementele conexe - gen antene, relee etc., pentru gama de unde
scurte, destinate utilizării lor în sectorul militar, preluând – în 1966 personalul şi domeniul de activitate similar de la uzinele Electronica.
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Echipamentele au fost introduse în fabricaţie la IEMI şi IEI Baicului. În final se
prezintă cele mai importante produse realizate de acest laborator. Precizăm
că în cap II.8 Gânduri, Mărturii, Amintiri, ing Enescu Radu face o prezentare
detaliată a activităţii laboratorului, care completează în mod substanţial
datele referitoare la nivelul tehnic al produselor realizate.
Staţiile radio realizate în această gamă de frecvenţe sunt destinate
utilizării lor în armată şi în alte variante constructive în comunicaţii radio
bilaterale în cadrul exploatărilor petroliere, forestiere, pe şantierele de
construcţii şi în agricultură. Staţiile au fost introduse în fabricaţie la IEI.
Principalele realizări ale laboratorului sunt prezentate mai jos.
Nr. Produs
Receptor militar US - R 3010
1.
(XD180)

Producător

2.

IEMI

3.

4.

5.
6.

7.

Colectivul cercetare
ing.Vartires C.
+ colectiv 9 ing.
ing. Fratu I + inginerii :
Băbuţ G, Voicilă Angela,
Lupu Mihaela, Grigore
Staţie radio militară mobilă US –
Gabriela, Râpă Ştefania,
BLU 50W - R 1300
Oprea Al,Enescu R, Huţu
V., Zaharia D, .Dogaru G,
Pupeza D, Munteanu V,
Aciobăniţei A., Fulea M.
ing.Aciobăniţei A, ing .
Staţie radio marină militară USFulea M, ing Teodorescu
BLU 50W – R 1301
D, tehn.pr. Turcu I
ing. Huţu V + inginerii:
Băbuţ G, Enescu R,
Dogaru G, Zaharia D, Lupu
Receptor militar pentru
MIhaela, Grigore Gabriela,
comunicaţii şi supraveghere US
Râpă Ştefania, Oprea Al,
– R 2500
Penea T,
+ 2 tehn.pr.Turcu I,
Gheorghiu P
Utilajele şi aparatele de control
ing. Huţu V+colectiv
pentru dotarea tehnologică a
liniei de fabricaţie a receptorului (aceeaşi ca la pct 4)
– R 2500
Oscilator termostatat cu cuarţ: ing. Dogaru G.
- TCXO 5MHz
ing. Enescu R + inginerii:
Pupeza D, Munteanu V,
Fulea M,Sin P, Murgu P,
Penea T, Busuioc C,
Staţie radio militară US 500W
Râpă Ştefania, Cojocaru
trafic general – R 1180
Oprea Al, Teodorescu D,
Rusu Fl, Gheorghiu V, .
Moisin L, Aciobăniţei, + 2
tehn.pr.Stanciu I,Turcu I
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IEMI

IEMI

IEI

Microproducţie ICE
Microproducţie ICE

I.E.I

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

Utilajele şi aparatele de control
pentru dotarea tehnologică a
ing. Enescu R + colectiv
liniei de fabricaţie a staţiei radio (aceeaşi ca la pct 7)
– R 1180
Releu coaxial 1000W – RC1000 ing. Aciobăniţei A
ing. Băbuţ G, + inginerii
Staţie radio militară portabilă US Dogaru G, Fulea M,
BLU 30W – R 3931
Grigore Gabriela, Râpă
Ştefania, Căţan Lucia
ing. Dogaru G + inginerii:
Receptor militar portabil US
Grigore Gabriela, Fulea M,
- R 3111
Râpă Ştefania, Căţan
Lucia
ing. Enescu R + inginerii:
Receptor pentru comunicaţii şi :Oprea Al, Penea T..
supraveghere UL, UM, US,
Zaharia D,Râpă Ştefania
controlat cu microprocesor
Grigore Gabriela +
- R 2502
3 tehn. pr. Şeitan M, Turcu
I, Gheorghiu P
Utilajele şi aparatele de control
ing. Enescu R
pentru dotarea tehnologică a
+ colectiv
liniei de fabricaţie a receptorului
(acelaşi ca la pct 12)
– R 2502
ing. Gheorghiu V +
Staţie radio marină militară US- inginerii: Muntean V, Sin P,
BLU 150W – R 6570
Teodorescu D, +
tehn.pr.I.Stanciu
Instalaţie de traducere simultană ing.Munteanu V, ing
pentru Hotelul Bucureşti
Busuioc C, + 2 tehn. pr.
- Diplomat 6
Şeitan M, Georghiu M
Antena de bandă largă US 1kW ing. Şotropa D
- ABL-E
tehn.pr I. Turcu
Wattmetru de trecere 1kW
ing. Munteanu V
- E 407
tehn pr M Şeitan

18. Generator sintetizor VHF
Antenă 1,5 – 12 MHz pentru
elicopterul Puma
Antene US pentru lucrul din
20. mers sau staţionare al
autospecialei de transmisiuni
21. Celulă TEM pentru încercări de
compatibilitate electromagnetică
Receptor unificat ptr.comunicaţii
22. şi supraveghere UL,UM,US,
UUS – R 2501
19.

Microproducţie ICE
IEMI
IEMI

IEMI

IEI

Microproducţie ICE

IEMI
Microproducţie ICE
Microproducţie ICE
IEMI

ing. Enescu R

Microproduc
ţie ICE

teh.pr.Turcu I

ICA-IAR

teh.pr.Turcu I

IEI

ing. Zaharia D
ing Enescu R +
colectiv 4 ingineri

Microproducţie ICE
Contract IEI
model lab.
sistat 1990
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ing. Băbuţ G
Staţie radio militară mobilă US- + colectiv format din
23.
BLU 100W – R 1305
majoritatea cercetătorilor
laboratorului

Contract
IEMI.
prototip,
sistat în
1990

Datele tehnice ale produselor militare puse în fabricaţie la IEMI sunt
prezentate în cap VII – Prospecte - Anexa V.2.2 şi a celor puse în fabricaţie
la IEI în Anexa V.2.3
II.4.5 LABORATOR ECHIPAMENTE RADIOCOMUNICAŢII
PROFESIONALE ÎN GAMA UNDELOR ULTRASCURTE
Şef laborator: ing. Nicolescu Viniciu 1969 – 1972
ing. Moldoveanu Călin 1972 – 1975
ing. Vartires Cristea 1975 – 1981
ing. Predeanu Vlad 1981 – 1991
dr.ing. Ivaşcu Alexandru 1991 – 1995
Staţiile radio realizate în această gamă au fost destinate utilizării lor
în special în armată şi, în alte variante constructive, în comunicaţii radio
bilaterale în cadrul exploatărilor petroliere, forestiere, pe şantiere de
construcţii şi în agricultură.
Produsele realizate în laborator au fost omologate de institut şi
introduse în fabricaţie la ICE. – prin microproducţie, IEI. şi urmaşa acesteia
după 1989– ELPROF S.A., Baicului şi IEMI. Bucureşti, după cum urmează:
Nr. Produs

1.

Staţie radio militară portabilă
UUS F3 7W - R1070

2.

Staţie radio militară portabilă
UUS F3 7W - R1071

3.

Amplificator de putere 100W
UUS

4.
5.

Releu coaxial de putere
100W – RC 100
Antena baston de bandă
largă 50W, ABL – 50 UUS
pentru transportor blindat

Colectiv cercetare
ing.Vartires C.
ing.Predeanu V.,
ing.Moldoveanu C.,
ing.Tedorescu E.,
ing.Ivaşcu A,ing Voinu A
ing.Mocanu B,ing.Dudu B
tehn.pr. Bomans M.
ing.Predeanu V.
ing. Ivaşcu A.,
ing. Teodorescu E,
ing. Chiciorea Şt.,
tehn.pr. Lazarina C.,
pr.Mărgineanu Maria.
ing. Mateescu R.,
ing. Ivaşcu A.,
ing. Huzum Marioara.,
ing. Marinescu Carmen.,
ing. Gruia F.

Producător

IEI
ELPROF
S.A.

IEI
ELPROF
S.A.

IEMI

ing. Vartires C.

IEMI

ing. Stoica V.

IEMI
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Antenă baston de bandă
largă 100W, ABL – 100 UUS
pentru transportor blindat
Antena semirombică UUS
100W
Duplexor pentru antene de
bandă largă 26-88 MHz

ing. Stoica V.

IEMI

ing. Stoica V.

IEMI

ing.Stoica V.,
IEMI
ing.Frăţilă E.
ing.Vartires C,
ing.Predeanu V.,
Staţie radio militară
ing.Mocanu B.,
transportabilă UUS F3,BLU şi
IEMI
ing.Ivaşcu A, ing Voinu A
A1A telegrafie 30W – R 1231
ing.Ilie A.ing.Crângaru A,
sing.Vânătoru T.
Adaptor automat pentru
ing. Voinu A.
IEMI
antena baston în UUS
ing. Mocanu B.,
ICE
Statie radio militară portabilă
ing. Huzum Marioara.,
prototip
UUS F3 1W – R 1200
sing. Plăcintă V.
finalizat
ing. Mocanu B.,
ICE
Receptor radio militar portabil
ing. Huzum Marioara.,
prototip
UUS – R 1200
sing. Plăcintă V.
finalizat
ICE
Antenă concentrată de
ing. Stoica V.
prototip
recepţie UUS - ACR 50
finalizat
Telecomandă pentru
ICE
ing. Ivaşcu A.,
schimbarea canalelor de
prototip
teh.pr. Lazarina C.
frecvenţă la staţia radio
finalizat
portabilă UUS F3 7W- R 1071
Micro
Transmiţător Morse
ing. Predeanu V.
producţie
programabil
ICE
Micro
Oscilator termocompensat
ing. Hahn R.
producţie
ICE
Staţie radio portabilă UUS
ing. Grama Gh.,
IEMI
1.5W – R 3520
ing. Cosâmbescu Şt.
ACDER – Staţie radio pentru
Micro
ing. Grama Gh.,
acţionarea la distanţă a
producţie
ing. Grama Cristina.
exploziei
ICE
ing. Chiciorea Şt.,
Micro
Sonda ultrason pentru marina
ing. Bordei Carmen,
producţie
civilă – SN 1000
sing. Plăcintă V.
ICE
ing. Chiciorea Şt.,
Micro
Sonda ultrason pentru marina
ing. Bordei Carmen,
producţie
militară – SUN 600
sing. Plăcintă V.
ICE
Sistem de antrenament şi
ing. Dudu B.,
Micro
simulare a legăturilor radio, fir ing. Chiciorea Şt.,
producţie
şi mesagerie în câmpul tactic ing. Prak W,
ICE
– Academia Militară – AM 87 ing. Usatâi A.
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22.

Echipamentul de abonat
- Ab 50

Complet de automatizare şi
23.
recepţie – R 1232R

24.

25.
26.
27.

Staţie radio militară
transportabilă UUS F3 şi
BLU, 30W – R 1231M
(modernizare staţie radio R
1231)
Generator de bruiaj a
telecomenzilor radio în gama
20 – 100MHz, varianta Nr.1
Generator de bruiaj a
telecomenzilor radio în gama
100 – 200MHz, varianta Nr.2
Generator de bruiaj a
telecomenzilor radio în gama
200 – 400MHz, varianta Nr.3

ing. Dudu B.

ICE
prototip
finalizat

ing.Predeanu V.
ICE
ing.Hahn R, ing.Purcea A
prototip
ing.Popescu M.,
finalizat
ing.Frăţilă E.
ing.Vartires C.,
ing.Predeanu V.,
ing.Mocanu B.,
ing.Huzum Marioara.
ing.Vartires C.,
dr.ing.Ivaşcu A.
ing.Chiciorea Şt.,
ing.Popa S.
ing.Chiciorea Şt.,
ing.Popa S.

ICE
prototip
sistat în
1992
ICE
prototip
finalizat
ICE
prototip
finalizat
ICE
prototip
finalizat

De reţinut: au existat multe idei care s-au concretizat în patente ce
au fost cedate I.C.E. de către cei care le-au iniţiat. De exemplu ing.Predeanu
V. a avut 4 brevete acordate, ing.Marinescu Carmen 2 brevete iar
ing.Mateescu R. 1 brevet.
Menţionăm că în cadrul laboratorului au existat preocupări în direcţia
dezvoltării unor staţii radio militare de tip nou, cu salt de frecvenţă, dar
schimbările care au avut loc în anul 1989 au condus la abandonarea
acestora din lipsă de fonduri financiare şi interes din partea M.Ap.N care şi-a
schimbat priorităţile.
Precizăm totodată că produsele realizate ca prototipuri în cadrul
laboratorului au beneficiat de sprijinul direct al personalului auxiliar,
proiectanţi şi muncitori. Astfel menţionăm: proiectanţii Popa Lucia, Văcaru
Mariana, Bursuc Fănica, muncitorii Manda D, Alexandrescu Şt., Andrei C. şi
Ciotîrnoiu Viorica.
II.4.6 LABORATOR ECHIPAMENTE ELECTRONICE PENTRU
AVIAŢIE ŞI MARINĂ
Şef laborator: ing Goga Gheorghe 1970 – 1977,
ing Ganea Ştefăniţă 1978 – 1992
Laboratorul s-a înfiinţat şi dezvoltat din necesitatea de a completa şi
diversifica echipamentele electronice luate pe licenţă de I.Tehnoton Iaşi.
Echipamentele au fost destinate echipării navelor şi avioanelor produse în
ţară, precum şi sistemelor de radiocomunicaţii terestre
Echipamentele nou realizate şi omologate de institut au fost introduse
în fabricaţie la I.Tehnotoh Iaşi şi în microproducţie în institut, precum
urmează:
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Nr.

Produs

1

Radioreceptor de marcare
Antenă pentru Radioreceptor
marcare
Staţie radio portabilă de
avarie
Auto alarmă telefonică
Auto alarmă telegrafică
Radiotelefon portabil în
banda 27 MHz
Unitate de apel selectiv
pentru Radiotelefoane le fixe,
licenţă SRA
Radiotelefoane de marină –
R 6401 şi R 6402
Radiotelefoane portabile cu
circuite hibride în banda VHF
(146–174 MHz)
Radiotelefoane portabile cu
circuite hibride în banda UHF
(420-470 MHz)
Radiosondă meteorologică
Staţie radio de aviaţie pentru
planoare şi motoplanoare
Geamandura
radiohidroacustică
Radioreceptor de marcare
pentru geamanduri
radiohidroacustice
Staţie de bord avion pentru
aviaţie
Unitate de comandă pentru
radiotelefoane metrou
Unitate de apel selectiv
pentru radiotelefoane metrou
Divizoare de antenă pentru
metrou
Dispecerat de comunicaţii
pentru pompieri
Echipamente paging banda
de 27 MHz
Instalaţie de supraveghere a
câmpurilor de sonde de
petrol
Staţie de sol pentru aviaţie
(diversificare licenţă)
Duplexoare pentru

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Responsabil temă
cercetare
ing Pastin Şt

Producător
Tehnoton-Iaşi

ing Pupeza Roxana

Tehnoton-Iaşi

ing Ganea Şt

Tehnoton-Iaşi

ing Păun M
ing Socol V

Tehnoton-Iaşi
Tehnoton-Iaşi

ing Giurconiu G

Tehnoton-Iaşi

ing Dobre N

Tehnoton-Iaşi

ing Andreescu Fl

Tehnoton-Iaşi

ing Săndulescu Ş

Tehnoton-Iaşi

ing Săndulescu Ş

Tehnoton-Iaşi

ing Georgescu I

Tehnoton-Iaşi

ing Pastin Şt.

Tehnoton-Iaşi

ing Gheorghiade C

Tehnoton-Iaşi

ing Păun M

Tehnoton-Iaşi

ing Păun M

Tehnoton-Iaşi

ing Dumitrache Gh

Tehnoton-Iaşi

ing Păun Mihaela
ing Ganea Şt.
ing Dobre N
ing Constantinescu D

Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

ing Dobre N

Microproducţie
ICE

ing Sparlac A

Tehnoton-Iaşi

ing Pupeza Roxana

Microproducţie
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24
25

radiotelefoane
Antena patină de tren pentru
metrou
Dispecerat de transmisiuni
destinate secţiilor de poliţie

ing Pupeza Roxana
ing Dobre N

ICE
Microproducţie
ICE
Microproducţie
ICE

II.4.7 LABORATOR PENTRU REALIZAREA DE REŢELE RADIO
Şef laborator : dr.ing Dobre Nicolae 1980 – 1991
S-au realizat reţele radio în special pentru dirijarea şi supravegherea
câmpurilor de sonde în domeniul petrolier (mod de funcţionare, cantitate de
petrol extrasă, arderea motoarelor electrice, ruperea curelelor de transmisie,
blocarea pompelor de extracţie), reţele radio pentru supravegherea circulaţiei
auto în dispeceratele poliţiei; instalaţie de supraveghere a circulaţiei navelor
pe canalul Dunărea-Marea Neagră etc.
În cele ce urmează sunt prezentate reţelele realizate prin
microproducţie în institut. Produsele de la poziţiile 8 şi 9 au fost introduse în
fabricaţie la IEMI:
1 Reţea radio cu apel selectiv pentru combinatul siderurgic Galaţi
2 Radioreleu monocanal
3 Reţea radio pentru fabricile de ciment din Irak
4 Reţeaua de comunicaţii pentru canalul Dunăre-Marea Neagră
5 Reţeaua de comunicaţii pentru câmpul de sonde
6 Sistem de traducere simultană în 6 limbi
7 Sistem de urgenţă pentru autostrăzi
8 Hupă electronică - R 6901
9 Exterfon - R 6902
II.4.8. LABORATOR PENTRU DOTAREA AUTOSTATIILOR CU
ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAŢII
Şef laborator: col.ing Leonte Radu
Autostaţiile au fost destinate punctelor de comandă din armată şi au
fost dotate cu echipamente în funcţie de eşaloanele la care au fost utilizate.
Probleme deosebite de rezolvat au constat în compatibilitatea funcţionării
simultane a echipamentelor de radiocomunicaţii, în game de frecvenţă şi
puteri diferite. În acest laborator şi-au desfăşurat activitatea mai multe cadre
militare cu studii superioare.
Echiparea autostaţiilor a fost realizată în producţie de serie la IEMI
pe baza documentaţiei elaborate de institut.
II.4.9. LABORATOR ECHIPAMENTE CU MICROUNDE
Şef laborator: ing Pupeza Dan (1979-1990)
Şef colectiv “componente pentru microunde”: ing Căţoiu Miron
Laboratorul şi-a început activitatea cu realizarea unei staţii de sol
destinată să recepţioneze transmisiunile satelitului METEOSAT care a fost
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exportată în RPD Coreană. Staţia fiind de complexitate deosebită a fost
realizată prin microproducţie în institut.
De asemenea au fost realizate şi omologate şi o serie de
componente specifice spectrului de microunde, care s-au realizat prin
microproducţie în institut, ca de ex:
1. CDX–09, circulator de defazaj diferenţial de mare putere, folosit în tehnica
de radiolocaţie.
2. ACX–09, atenuator comandat, cu aplicaţii de uz militar şi civil.
3. SPX-09, sarcină adaptată de mare putere, folosită ca sarcină (antenă)
echivalentă pentru emiţătoarele de putere.
4. IDX–09 , izolator de deplasarea câmpului pentru propagarea uni
direcţională a energiei de radiofrecvenţă.
5. SX–09, sarcină adaptată de mică putere.
6. CS–030, circulator
7. SMG-01X, modulator de amplitudine.
Addenda. În anul 1983 a fost elaborat Programul de Cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi introducere a progresului tehnic în domeniul
microundelor, care a implicat cercetări/realizări pentru domeniul 0,3 – 300
GHz.. În Anexa II.4.2. se dă Nota de prezentare a Programului de cercetare
în domeniul microundelor, care demonstrează pe deoparte direcţiile de
cercetare, pe de altă parte nivelul posibilităţilor institutului.
-

- LABORATOARE - MATERIALE II.4.10 LABORATOR FERITE
Şef laborator : ing Tanach Valentin 1966 – 1973
chim. Anghel Lucreţia 1974 – 1987
ing. Feder Marcel 1988 – 1990

Laboratorul de cercetări în domeniul feritelor a fost primul care a
funcţionat în cadrul ICE încă de la înfiinţare, coagulând în jurul colectivului de
la uzinele Electronica, condus de ing.Tanach Valentin colectivele preluate de
la ICPE, condus de ing.Stănciulea Lucia şi de la Institutul CFR-ului (Calea
Griviţei) - condus de chim. Anghel Lucretia.
O primă şi importantă realizare a laboratorului a fost chiar crearea
Fabricii de Ferite Urziceni – FFU. S-a desfăşurat o amplă activitate, plecând
de la întocmirea STE, colaborare la proiectarea şi realizarea fabricii şi apoi
transpunerea tuturor tehnologiilor elaborate în laborator pe utilajele fabricii,
realizarea produselor şi omologarea seriilor zero. Această activitate s-a făcut
prin urmărirea zi şi noapte, a tehnologiilor implementate pe utilaje noi
neexperimentate până atunci, până la realizarea produselor finale.
Piesele şi subansamblele solicitate în cantităţi mici şi cele cu
performanţe mai deosebite s-au realizat prin microproducţie în Staţia pilot din
institut.
Prin elaborarea în anul 1983 a Programului de Cercetare ştiinţifică,
dezvoltare tehnologică şi introducere a progresului tehnic în domeniul
microundelor, s-au creat condiţii şi pentru cercetări/realizări de ferite pentru
domeniul 0,3 – 300 GHz, care s-au executat prin microproducţie în institut.
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La nivelul anului 1989 se estimează că produsele fabricate la
FFUrziceni – pentru seriile mari - şi în Staţia pilot a Institutului – pentru
seriile mici - acopereau 90% din necesarul de ferite al economiei naţionale.
Totodată F.F.Urziceni a exportat ferite atât în ţările socialiste cât şi pe relaţia
vest, inclusiv după anul 1989.
Mai jos se prezintă realizările în domeniul feritelor magnetice moi şi
dure
Nr.
Produs/ nr. tipodimensiuni Colectiv cercetare Producător
1.
Ferite magnetic - moi
Ferite de Mn-Zn
ing Tanach V,
Materiale
Staţia pilot ICE
ing Stănciulea Lucia
- Materiale tip A1–A6, cu µi
600-3800
ing Cojocaru Zoe
ing David Bella
fiz.Stanciu Ioana,
- Materiale tip A7-A8, de
foarte înaltă permeabilitate cu
1.1
µi 6000-10000 ptr. frecvenţe
joase
- Materiale tip A11-A22,cu
pierderi reduse ptr. frecvenţe
0,01 – 1 MHz
- Materiale tip B1-B2 cu
pierderi reduse până la
100 °C ptr. trafo linii la TV
- Materiale tip B3 cu µi = 3000
Produse
1.1.1 Miezuri tip oală şi RM, cu şi
fără întrefier –
1.1.2 Miezuri toroidale tip bucşă
pentru şurubul de reglaj al
miezurilor tip oală
1.1.3 Miezuri tip EE şi EI pentru
trafo în înaltă frecvenţă
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

ing dr.chim
Neuberger J,
fiz. Neamţu J.

Staţia pilot ICE

ing Stănciulea Lucia
ing Cojocaru Zoe
ing Ilie Livia
ing Tanach V,
ing Stănciulea Lucia
ing Feder M
ing Stănciulea Lucia
ing Dudu D

Staţia pilot ICE

Staţia pilot ICE şi
FFU - Fabrica de
Ferite Urziceni

Nr. Tipodimensiuni Staţia pilot ICE şi
FFU – Fabrica de
14 tipodimensiuni Ferite Urziceni
Staţia pilot ICE şi
FFU – Fabrica de
10 tipodimensiuni Ferite Urziceni
FFU - Fabrica de
16 tipodimensiuni Ferite Urziceni şi
Staţia pilot ICE
Miezuri tip UI pentru trafo final
FFU - Fabrica de
linii TV
Ferite Urziceni
Miezuri toroidale gama
19 tipodimensiuni
Staţia pilot ICE
- 1–30 MHz
12 tipodimensiuni
- 30–300 MHz
Miezuri “X” –
4 tipodimensiuni
Staţia pilot ICE
Miezuri tip E 25 pentru TV
4 tipodimensiuni
Staţia pilot ICE
color –
Sisteme de prindere pentru
oale de ferite, tip D14x8,
ing Ludoşan M
Staţia pilot ICE
D18x14,D22x13, D26x16,
RM6, RM8,RM14
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1.2

1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

Ferite de Ni-Zn-Co
Materiale
- Ferite de Ni-Zn-Co cu exces ing Tanach V,
de Fe 2O3
ing Cojocaru Zoe
fiz Stanciu Ioana
- Ferite de Ni-Zn-Co cu deficit ing Stănciulea Lucia
de Fe 2O3
ing Cojocaru Zoe
ing Ilie Livia
Produse
Nr. Tipodimensiuni
Antene magnetice tip bară pt.
radio receptoare,
gama UM,UL
3 tipodimensiuni
Miezuri mosor ptr. frecvenţă
intermediară în Rr şi TV şi ptr.
rezonatoare cu cuarţ
4 tipodimensiuni
Miezuri oală filetată – ptr
4 tipodimensiuni
ecranare miezuri
Miezuri de ferită cupă + clopot
şi vană
3 tipodimensiuni
Miezuri cilindrice cu şliţ şi
degajare ptr. aparatura
profesională
2 tipodimensiuni
Miezuri cu 2 degajări şi/sau 2
orificii ptr. trafo impulsuri în
7 tipodimensiuni
aparatura radio şi TV
Miezuri cilindrice şi tubulare
21 tipodimensiuni
pt. bobine mici
Miezuri cu 6 orificii ptr
21 tipodimensiuni
bobinele de şoc din ferită
feroxplană Ø 4,2 x 10
Bare de antenă ptr. UUS
2 tipodimensiuni
Miezuri ptr. concentratori pt.
călire în ÎF
8 tipodimensiuni
Miezuri ptr. bobinele şocurilor
de RF
5 tipodimensiuni
Ferite ptr. traductoare
ing Cojocaru Zoe
magnetostrictive în banda de ing Dragomir Th.
frecvenţă 15–100 kHz, ca
generatore de ultrasunete
24 tipodimensiuni
Ferite ptr. realizarea
fiz.Căţoiu Georgeta
dispozitivelor pentru
chim Feder M.
microunde
Fiz. Căţoiu M.
Ferite de litiu
10 tipodimensiuni
Ferite de magneziu-mangan
3 tipodimensiuni
Ferite de granaţi de bismut1 tip
calciu-vanadiu
Ferite de nichel
3 tipodimensiuni
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Staţia pilot ICE

Staţia pilot ICE
FFU - Fabrica de
Ferite Urziceni
FFU - Fabrica de
Ferite Urziceni şi
Staţia pilot ICE
FFU- Fabrica de
Ferite Urziceni
FFU -Fabrica de
Ferite Urziceni
FFU - Fabrica de
Ferite Urziceni
FFU - Fabrica de
Ferite Urziceni
Staţia pilot ICE
Staţia pilot ICE
Staţia pilot ICE
Staţia pilot ICE
Staţia Pilot ICE
Staţia pilot ICE

Staţia pilot ICE
Staţia Pilot ICE
Staţia Pilot ICE
Staţia pilot ICE
Staţia pilot ICE

2.

Ferite magnetic dure

ing Cuteanu Maria
ing Theoharie V.
ing Stanciu Ioana

Staţia pilot ICE

2.1
Magneţi izotropi
2.1.1 Plastoferit
2.2
Magneţi anizotropi

Fig II.4.4. Colectivul Laboratorului de Ferite
Rândul din faţă: chim. Mateescu Carmen, chim. Cuteanu Maria, teh.
Brehuescu Maria, Chim. Neuberger Jeanine
Rândul din spate: ing mec. Ludoşan Mircea, teh.Ionescu Şerban,
fiz.Stanciu Ioana, şef lab.Tanach Valentin, ing. Elth. Ing Dragomir
Theodor, chim. Cojocaru Zoe, ing. Mec. Purcel Alexandru
4.11. SECŢIA MICROPRODUCŢIE FERITE
Şef secţie : ing Tanach Valentin 1966 - 1973
chim Anghel Lucreţia 1970 – 1973
fiz. Stanciu Ioana 1974 – 1990
Secţia de Ferite era formată din Laboratorul Ferite, partea de
cercetare şi elaborare de tehnologii de fabricaţie şi Staţia Pilot, unde se
experimentau tehnologiile elaborate prin cercetare şi se fabricau prototipurile
de piese şi seriile mici. Secţia de ferite a fost folosită şi ca staţie pilot pentru
experimentarea noilor tehnologii elaborate de cercetătorii din laborator, parte
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din aceste tehnologii au fost transferate apoi pe utilajele de la FFU – Fabrica
de Ferite Urziceni.
Staţia pilot a avut iniţial o dotare modestă, care s-a dezvoltat
continuu, mai ales după investiţia din anul 1977 când şi-a dublat suprafaţa şi
au fost aduse utilaje noi de mare capacitate, ca de exemplu Cuptorul tunel cu
atmosferă protectoare cu azot lichid tip Riehommer, atomizorul performant
pentru pulberi foarte fine, cuptorul tunel de presinterizare, precum şi o serie
de utilaje realizate prin autoutilare ca de exemplu maşini de şlefuit, matriţe şi
toate anexele necesare funcţionării în condiţii optime a tuturor utilajelor, cu
ajutorul cărora s-au putut realiza piese din ferite cu caracteristici tehnice
deosebite. Pentru mărirea capacităţii, în special în compartimentul cuptoare,
s-au realizat în Atelierul mecanic al institutului, condus de ing Dragomir Th.
două cuptoare tunel fără atmosferă controlată. De menţinerea în stare de
funcţionare a utilajelor din secţie şi a matriţelor din compartimentul de prese
depindea realizarea planului de microproducţie al acestei secţii dar mai ales
planul majorităţii întreprinderi de profil electronic şi din sector şi chiar a
municipiului Bucureşti, scutindu-i pe aceştia de import.
II.4.12. COLECTIV OSCILATOARE CU CUARŢ
Şef colectiv:

dr.ing. Voinu Adrian 1982 – 1983
ing Georgescu Elena 1984 – 1990

Colectivul a realizat şi omologat câteva tipuri de oscilatoare cu filtre
cu cuarţ care se aduceau din import de către IEMI şi IEI – tipurile OCXO,
TCXO. Produsele au fost realizate prin microproducţie în institut.
II.4.13.SECŢIA MICROPRODUCŢIE REZONATOARE CU CUARŢ
Şef secţie fiz. Macrin Mugur 1980 – 1984
Ing Cristuţiu Vladimir 1985 – 1990
La început nucleul de conducere al secţiei a elaborat tehnologiile de
fabricaţie pe utilajele achiziţionate pe bază de licenţă din SUA iar din anul
1981 a început să livreze primele rezonatoare cu cuarţ, producţia realizânduse cu toate materialele şi subansamblele aduse din import. Din anul 1984
principalul material, “cuarţul”, a fost asimilat în ţară de către un institut
subordonat ICECHIM.
Principalul beneficiar al rezonatoarelor cu cuarţ a fost IEMI pentru
producţia de radiotelefoane destinate dotării poliţiei şi MApN, dar şi altor
întreprinderi cu profil de fabricaţie echipamente de radiocomunicaţii,
telecomunicaţii, calculatoare etc.
Secţia lucra în două schimburi şi în unele compartimente în trei
schimburi.
II.4.14. COLECTIV UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU
INDUSTRIA ELECTRONICĂ
Şef colectiv: ing Bâznoşan Răsvan 1982 – 1989
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Colectivul a realizat câteva utilaje prin autoutilare, ca de exemplu:
Cuptoare tunel pentru secţia de microproducţie ferite; Instalaţie de lipit
terminalele componentelor electronice pentru secţia de prototipuri şi
microproducţie a FFUrziceni şi IEMI.
Utilajele s-au realizat prin microproducţie în institut.
II.4.15.LABORATOR
STUDII
PROGNOZĂ,STANDARDE,
NORME
INTERNE PRODUS, ÎNCERCĂRI MECANO-CLIMATICE, EFICIENŢĂ
ECONOMICĂ, INVESTIŢII ŞI COLABORARE CAER
Şef laborator: ing Andrei Alexandru 1966 – 1970
ing. Bălaşa Gheorghe 1971 – 1978
ing. Neagu Monica 1979 – 1987
În acest laborator se elaborau standardele naţionale de profil, se
verifica conformitatea normelor interne elaborate de celelalte laboratoare cu
standardele naţionale şi internaţionale şi tema de cercetare, se efectua
partea economică a STE-urilor de produs, se urmărea valorificarea
cercetărilor din institut şi eficienţa acestora. Împreună cu şefii laboratoarelor
de profil se elaborau Studiile de Prognoză care conturau direcţiile de
cercetare-proiectare de perspectivă a institutului în corelare cu necesităţile
economiei naţionale şi cerinţele pieţii.
În acest laborator s-au elaborat Prognozele speciale de dezvoltare a
industriei electronice profesionale pentru Planurile cincinale 1976–1980,
19811985 şi 1986-1990. Pentru a înţelege diversitatea problemelor acoperite de
acest laborator mai facem şi următoarele exemplificări:
- În Anexa II 4.3. se prezintă demersurile făcute pentru a definitiva
tipul şi conţinutul Certificatului de calitate pentru produsele elaborate de
institut,
- În Anexa II.4.6.se dă un extras din prognoza pe perioada 1985 –
1990., care prezintă aspiraţiile institutului şi ale electronicii profesionale din
România.
Pentru realizarea măsurărilor pentru omologare, laboratorul a fost
dotat cu camere climatice pentru încercările: cald, frig, umiditate, dar şi cu
maşini pentru efectuarea probelor mecanice: vibraţii, şocuri ş.a. la nivelul
normelor-standardelor militare, al registrului Naval Român, al CFR etc. Pe
aceste utilaje se făceau de asemenea încercările-măsurările în fazele
intermediare ale ciclului de cercetare, dar şi cele finale de omologare prototip
Acest laborator a fost singurul compartiment din institut finanţat de la
buget sau fonduri de tehnică nouă centralizată, de către minister. Toate
celelalte laboratoare/colective de cercetare au avut contracte cu întreprinderi
care introduceau în fabricaţie produsul respectiv sau la terţi beneficiari care
solicitau modele unicat.
II.4.16 COLECTIVUL DESIGN
Şef colectiv: arh. Ciobotaru Gheorghe 1973 – 1990
Se poate menţiona o realizare deosebită proiectarea sistemului de
încasetare METROSET a aparatelor electronice, care a înlocuit vechea
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încasetare în cutii de tablă de fier. Profilele din aluminiu ale sistemului au fost
proiectate de institut şi asimilate în producţie de Întreprinderea de Aluminiu
Slatina, iar reperele din plastic au fost realizate prin microproducţie în institut.
Sistemul METROSET a fost adaptat de toate unităţile de profil din ţară. În
cap VII – Prospecte - Anexa II.4.4.7 se prezintă elementele sistemului
METROSET 4. Colectivul şi-a adus un aport deosebit şi la designul noilor
aparate portabile introduse în fabricaţie la Tehnoton Iaşi.
II.4.17 LABORATOR METROLOGIE
Şef laborator : ing Lăzeanu Alexandru
În acest laborator se executau reparaţii şi etalonări ale aparatelor de
măsurare, din dotarea Institutului. In acest Laborator funcţiona şi
compartimentul de service pentru videocasetofoanele AKAI şi JVC, şi pentru
aparatura electronică profesională de la TEKTRONIX şi RHODE-SCHWARŢ
pentru întreaga ţară.
II.4.18 FILIALA Cluj Napoca
Şef filială: conf.dr.ing. Gligor Traian 1979 – 1987
ing Iosif Nicolae 1988 – 1989
ing Seimeoru Teodor 1990 – 1997
Filiala – la nivelul unui laborator de cercetare - a avut sediul în localul
IEIA Cluj Napoca. S-a urmărit dezvoltarea unui nucleu de cercetare în
domeniul electronicii profesionale în Ardeal, care să-şi valorifice cercetările în
noua întreprindere înfiinţată în oraşul Cluj Napoca, până la construirea
Combinatului Electronic aprobat în 1974 şi a cărei construcţie a fost amânată
întâi din cauza inundaţiilor – 1975 - apoi a cutremurului – 1977 – şi apoi a
crizei energetice din 1980 cu efecte economice grave pentru ţara noastră. Sa urmărit, de asemenea, ca această filială să fie condusă de un cadru
didactic universitar din localitate, pentru competenţa sa profesională, dar şi
pentru ca să selecteze din absolvenţii facultăţii de profil noi cercetători pentru
institut.
Domeniul de activitate al filialei a fost axat iniţial pe surse de
tensiune în comutaţie tipizate care să poată fi utilizate în instalaţii de
automatizări din profilul IEIA Cluj Napoca dar şi pe domeniul aparaturii
electronice pentru medicină, cunoscându-se prestigiul de care se bucură
cadrele medicale universitare din acest oraş. Urma ca domeniile de cercetare
să se lărgească corespunzător sarcinilor ce ar fi decurs din punerea în
funcţiune a Combinatului Electronic.
II.4.19 FILIALA Iaşi
Şef filială : conf.dr.ing. Maxim Gheorghe 1979 – 1994
Filiala - la nivelul unui colectiv de cercetare – a avut sediul în localul
Institutului Politehnic Iaşi. S-a urmărit dezvoltarea unui nucleu de cercetare la
Iaşi pentru a diversifica echipamentele de radiocomunicaţii şi navigaţie
pentru aviaţie şi marină, precum şi pe cele de televiziune în circuit închis,
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achiziţionate prin licenţă la Tehnoton Iaşi, cercetări începute iniţial în institutul
din Bucureşti. S-a urmărit de asemenea ca această filială să fie condusă de
un cadru didactic universitar, din localitate, pentru competenţă, dar şi pentru
posibilitatea de a selecta dintre absolvenţii facultăţii de electronică din Iaşi,
noi cercetători de valoare pentru institut.
II.4.20 FILIALA Timişoara
Şef filială: ing. Eşeanu Eugen 1986 – 1990
Filiala – la nivelul unui colectiv de cercetare - a avut sediul în Centrul
Radio Timişoara. Înfiinţată în 1986 a fost orientată să cerceteze în domeniul
echipamentelor de electronică industrială.
II.4.21 FILIALA Braşov
Şef filială : ing. Rădulescu Sorin 1988 – 1990
A fost înfiinţată în anul 1988 pentru cercetări în domeniul
echipamentelor electronice auto.
II.4.22 SECŢIA PROTOTIPURI ŞI MICROPRODUCŢIE APARATE
ŞI ECHIPAMENTE ELECTRONICE
Şef secţie: ing Dobre Dan 1971 – 197
ing Dragomir Theodor 1976 - 1987
ing Ionescu Mihai 1988 – 1990
Secţia a luat fiinţă în anul 1971 odată cu mutarea tuturor colectivelor
de cercetare în noua clădire a institutului. La începutul activităţii secţia
asigura laboratoarelor de cercetare numai colaborări la reperele care
necesitau lucrări de prelucrări mecanice: lăcătuşerie, ajustaj şi la maşini
unelte. În urma dezvoltării institutului cu investiţia din anul 1977, secţia şi-a
triplat suprafaţa, permiţându-i să îşi reorganizeze complet ateliere existente :
lăcătuşerie, ajustaj, sculărie, freze, raboteze şi să creeze altele noi : presare,
ştanţare şi debitare, SDV-uri şi matriţerie şi prin autoutilare noi
compartimente de: acoperiri electro-chimice, cablaje imprimate, mase
plastice. S-a dezvoltat, de asemenea, un atelier mare de echipare plachete,
asamblare, testare a aparatelor electronice cercetate de institut de
complexitate deosebită sau solicitate în cantităţi mai mici, care urmau să se
valorifice prin microproducţie în institut.
Secţia lucra în două schimburi şi era dotată cu maşini unelte, aparate
şi echipamente moderne, majoritatea importate din vest. Personalul, atât cel
cu studii superioare cât şi muncitorii aveau un înalt grad de profesionalism,
fapt ce a dus la fabricarea unor echipamente electronice de înaltă tehnicitate.
Secţia avea în componenţă următoarele ateliere:
• Atelier echipare plachete,
• Atelier asamblare, testare, aparate electronice,
• Atelier lăcătuşerie ajustaj,
• Atelier strungărie,
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•
•
•
•
•
•

Atelier freze, raboteze,
Atelier scule, dispozitive şi verificatoare,
Atelier presare, ştanţare şi debitare,
Atelier cablaje imprimate,
Atelier acoperiri electrochimice,
Atelier mase plastice.

Astfel, activitatea de microproducţie a crescut de la 500 mii $ in 1977
la 3 mil $ în anul 1982.
În principal, aparatele electronice realizate prin microproducţie erau
destinate ramurilor industriale, permiţând, pe de o parte eliminarea acestora
de la import, iar pe de altă parte valorificarea rapidă a rezultatele cercetării
din ICE.
Au fost fabricate tipuri de echipamente prezentate în cap VII –
Prospecte - Anexa II.4.4.
Regretăm că nu am reuşit să găsim nici jumătate din prospectele
aparatelor fabricate în această secţie.

Fig II.4.2 Vedere din secţia de microproducţie
De fapt o secţie de microproducţie încadrată cu 471 muncitori, 10
maiştri şi 12 ingineri rivaliza cu orice fabrică
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II.5 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ
Valoarea unui institut de cercetări, oricât de aplicative ar fi acestea,
se apreciază în afara numărului de prototipuri lansate în fabricaţie şi prin
valoarea activităţii ştiinţifice exprimată prin: studiile de dezvoltare teoretică şi
aplicativă, prognozele, brevetele de invenţie aprobate, cărţile şi articolele
publicate, comunicările la sesiuni ştiinţifice proprii sau externe şi prin
participarea la activităţi didactice în învăţământul superior, pe care le
prezentăm continuare – în limita documentelor de care am dispus.
II.5.1 Publicaţii şi Comunicări.. Începând din iunie 1982, Comisia
Inginerilor şi Tehnicienilor din ICSITE (ICE) a editat o publicaţie ştiinţifică
proprie intitulată Electronica XX. Iniţial, Colegiul de redacţie al revistei a fost
format din: dr.ing Laurenţiu Moisin (redactor şef), fiz Georgeta Căţoiu
(secretar redacţie), ing Ion Constantinescu, ing Radu Mihai Hahn, ing Marin
Nicolae, ing Ioan Petrescu, ing Marian Stroe, ing Alexandru Timoşenco, dr.
ing. Dragoş Zaharia. Redactor tehnic Calotă Viorica, Grafica Vladimir Nicu,
Coperta Ciprian Zapareniuc.
În Cuvântul înainte, semnat de Redacţia revistei se menţionează :
“Împlinind un mai vechi deziderat al cercetătorilor din institutul nostru,
Revista Tehnică “Electronica XX” editată de C.I.T. din I.C.S.I.T.E., vine în
sprijinul şi în completarea activităţii ştiinţifice şi tehnice a institutului, pe linia
promovării calităţii în cercetare din domeniul electronicii profesionale.
Revista îşi propune să facă cunoscută activitatea de cercetare
ştiinţifică şi inginerie tehnologică a institutului nostru, concretizată prin
realizarea de echipamente electronice profesionale, evidenţiindu-se, în
acelaşi timp, aportul creativităţii tehnico-ştiinţifice a specialiştilor noştri,
materializat în brevete, articole în reviste de specialitate, comunicări la
sesiuni ştiinţifice. Vom urmări, de asemenea, pornind de la inteligenţa
investită în realizarea acestor produse, modul în care acestea satisfac
cerinţele impuse, integrarea lor în viaţa socială şi economică, îmbogăţind
conţinutul acesteia. Totodată, sperăm că revista se va dovedi utilă
cercetătorilor din institut, stimulând potenţialul uman al acestuia, prin
informarea periodică privind noutăţile pe plan mondial din domeniu, apărute
în revistele de profil, prin cunoaşterea, de către specialiştii noştri, a
rezultatelor din alte institute de cercetare, întreprinderi productive sau
institute de învăţământ superior din ţară. Aceasta va duce şi la o cunoaştere
mai bună a gradului în care produsele noastre corespund cerinţelor
utilizatorilor actuali sau potenţiali ai aparatelor produse de I.C.S.I.T.E,
completând astfel bucla de feedback a circuitului informaţional, ceea ce va
permite o continuă perfecţionare a calităţii produselor noastre în spiritul
înaltelor exigenţe impuse de etapa actuală de dezvoltare a societăţii noastre.
Revista se adresează tuturor specialiştilor din institutul nostru
precum şi din alte institute de cercetări cu profil similar, din întreprinderi
producătoare de aparatură electronică, din instituţii de învăţământ superior –
facultăţile şi catedrele de profil – putând fi utilă şi cadrelor didactice sau
studenţilor din ultimii ani, realizând astfel necesara unitate dialectică între
cercetare-învăţământ-producţie.
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Aşteptăm cu încredere colaborarea colegilor noştri, calitatea revistei fiind
condiţionată direct de competenţa şi seriozitatea pe care le vom depune în
realizarea sa”
Cu această Revistă se făcea schimb de publicaţii cu unităţi din ţară
şi străinătate, aceasta fiind o modalitate de a face cunoscute realizările
specialiştilor din ICE. Din păcate revista nu se găseşte nici la Biblioteca
Academiei, nici la biblioteca facultăţii de electronică, motiv pentru care am
considerat necesar să prezentăm, în Anexa II 5.1, Cuprinsul numerelor
apărute, în scurtul interval de existenţă al ei, 1982-1985. Articolele prezintă
tematici legate de activitatea de cercetare a institutului din toate domeniile
abordate de acesta şi se remarcă printr-o ţinută ştiinţifică corespunzătoare
unui institut de cercetare aplicativă.
Fiecare număr al revistei Electronica XX conţine şi o rubrică
destinată Sesiunilor ştiinţifice proprii, de asemenea a rubrică intitulată
“Prezenţe ICSIT-E” conţinând calendarul manifestărilor ştiinţifice, interne şi
internaţionale, la care a participat ICSITE în respectivul interval, precum şi
lista Brevetelor de invenţie aprobate şi a inovaţiilor propuse, care se
prezintă mai jos.
Despre Sesiunile Ştiinţifice ale Institutului, revista Electronica XX
menţionează:
Numărul nr 1/ 1982 prezintă pe larg sesiunea Jubiliară de
Comunicări Ştiinţifice “Realizări în Domeniul Electronicii Profesionale”,
organizată cu ocazia a 15 ani de activitate ICSIT-E la Sala Mică a Palatului
RSR, 15-17 octombrie 1981, precum şi expoziţia cuprinzând realizări ale
institutului în domeniul specific. Concepută ca o sesiune deschisă, această
manifestare tehnico-ştiinţifică a cuprins un număr total de 76 lucrări
originale, grupate pe patru secţii de lucru: componente electronice
profesionale, aparatură electronică de măsurare şi control, aparatură
medicală şi radiocomunicaţii. Tot în cadrul sesiunii au avut loc şi trei “mese
rotunde” pe temele: “Perspective în domeniul cercetării şi producţiei de
aparatură electronică medicală şi biologică în ICE”, “Fiabilitatea – element
de bază al calităţii produsului în electronica profesională”, “Calitate şi
competitivitate în electronica profesională în cincinalul 1981 – 1985 în
viziunea cercetării-dezvoltării de produs industrial” – ultima dintre ele
organizată în colaborare cu Centrul de Studii şi Consulting pentru
Cercetarea-Dezvoltarea de Produs Industrial de pe lângă AROMAR.
Următoarele numere prezintă sesiunile anuale, organizate
începând din 1983 la Snagov. La aceste sesiuni de comunicări îşi prezentau
realizările şi colective de cercetare din alte institute/centre de cercetare de
profil sau din instituţiile de învăţământ superior de la Bucureşti, Cluj-Napoca,
Timişoara, Iaşi. Pentru fiecare sesiune s-a editat câte un program detaliat cu
datele organizatorice, sumarul comunicărilor, precum şi volum cu textul
integral al lucrărilor prezentate. În Anexa II.5.2. se prezintă programul primei
sesiuni, cea din 1980 care a consfinţit denumirea sub care a fost cunoscută
în următorii 15 ani şi anume “Realizări în domeniul electronicii
profesionale”, precum şi coperta sub care au fost cunoscute din 1983
volumele de comunicări ale ICSITE.
De precizat că sesiunile s-au ţinut şi după anul 1989, ultima de la
care avem un Program datând din 1996. La sesiunea din 1990,“ Realizări în
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Electronica Profesională la a 11-a ediţie”, Comitetul de organizare face
următoarele precizări : “ REP este la a 11-a ediţie. La precedenta ediţie am fi
putut spune că < răspunsul > REP-ului la numărul de participanţi depăşise
perioada convulsiilor pseudo-oscilante, intrând pe un palier la un nivel
rezonabil – Fig II.5.1. Se cuvine a preciza că “vina stabilităţii” o poartă, în
bună măsură, introducerea criteriului dublei selecţii începând din anul 1986,
singura capabilă să facă din REP o sesiune cu ridicată ţinută ştiinţifică.
Căderea la prezenta ediţie nu este alarmantă deşi poate avea şi alte cauze
(evoluţia politică n.n.). Nu este pentru că un număr total de 100 lucrări ni se
pare suficient, favorizând o mai bună receptare a conţinutului acestora.
Noutatea ediţiei a 11-a o constituie extinderea considerabilă a numărului de
prezentări prin afişe – POSTERE.
Şapte din cele 9 secţiuni se prezintă, în totalitate, sub formă de poster.
Comitetul de organizare consideră această formă mai eficace deoarece
permite un contact nemijlocit cu autorul prezentării şi – probabil lucrul cel
mai important – va determina pe autor (în timp) la o mai mare exigenţă în
prezentarea sintetică a ideilor în condiţii de concurenţă”

Fig II.5.1. Numărul de lucrări pe secţii la sesiunile REP
Din motive editoriale nu putem da integral titlurile comunicărilor ţinute
la cele 17 sesiuni ale institutului, dar sintetic prezentăm in Tabelul II.5.1
repartizarea acestora pe secţiuni. Menţionăm încă odată, cu regret, că
volumele cu lucrările sesiunilor REP nu figurează în Biblioteca Academiei.
Cu prilejul acestor sesiuni s-au făcut şi fotografii care păstrează
diferite aspecte de la respectivele întâlniri, unele însoţite de expoziţii cu noile
prototipuri realizate. Fig II.5.2–II.5,6 conţin instantanee de la sesiunea de la
Snagov din 1989, inclusiv cu masa colegială care marca finalul lucrărilor.
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Fig II.5.2 Panghe Valeriu dir.CIETEC , Juncu Octavian dir gen ICE,
Dragomir Theodor preşedintele Consiliu Ştiinţific, Rulea George
decan Fac. Electronică şi Tc. IPB

Fig.II.5.3 Dragomir Theodor preşedintele Consiliului Ştiinţific,
Rulea George decan Fac. Electronică şi Tc IPB

Fig II.5.4. Jakab Iosif şef laborator Mărimi neelectrice, Bălaşa
Gheorghe dir. adj ştiinţific, Zaharescu Anibal cerc.şt.gr.1

148

Fig II.5.5 Expoziţie de aparatură medicală la SALA MARE A PALATULUI
Dragomir Theodor şef secţie Microproducţie ICE, col. Nanu Radu dir.adj ICE,
Iota Constantin şef lab. Aparate medicale, Conducerea dep. Medicină din
armată, şeful secţiei ştiinţă de la Comitetul Municipal de partid Bucureşti

Fig II.5.6 Masă colegială la închiderea sesiunii ştiinţifice
Numărul 1-4/1985 al revistei prezintă impresiile unora dintre participanţii la
sesiunile institutului, din care spicuim:
< Salut iniţiativa de a se organiza o secţiune de Tehnologii noi în
fabricaţia de echipamente electronice, design, calitate, fiabilitate în cadrul
sesiunii de comunicări ştiinţifice “Realizări în domeniul electronicii
profesionale”. Este domeniul în care se simte nevoia cea mai acută a unei
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colaborări strânse între cadrele de specialitate din cercetare şi cele din
producţie. Sper ca această colaborare să se permanentizeze.> – ing Mircea
Gavriliu, Director Tehnic al I.Electronica
< Sesiunea de comunicări ştiinţifice “Realizări în domeniul
electronicii profesionale” oglindeşte nivelul de competitivitate atins de
ICSITE. Manifestarea este bine organizată şi oferă efectiv un mijloc de
întâlnire între specialişti care, nu reuşesc să menţină contactul dintre ei,
chiar dacă distanţele sunt mici. Tocmai pentru aceasta apreciez în mod
deosebit efortul depus de organizatori pentru a o face să existe.> conf.dr.ing.Mircea Bodea IPB.
< Fiind unul dintre participanţii veterani la această manifestare am
putut constata evoluţia spre un înalt profesionalism atât prin nivelul
comunicărilor cât şi prin participarea din ce în ce mai largă. Apreciem în mod
deosebit imaginaţia şi capacitatea de mobilizare consacrate organizării unei
sesiuni de prestigiu, într-un cadru natural încântător şi care, după opinia
mea contribuie la stimularea ideilor, la apropierea dintre oameni. Doresc să
felicit conducerea institutului şi de asemenea pe cei câţiva organizatori care
au luptat pentru înfiinţarea acestei manifestări şi pentru menţinerea ei la cele
mai înalte clase. > dr.fiz Ana-Maria Moisin, secretar ştiinţific al ICPE.
< Lucrările sesiunii de comunicări ştiinţifice s-au circumscris unor
obiective fundamentale ale cercetării ştiinţifice şi tehnologice reprezentate
de ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al produselor, de amplificarea ponderii
produselor electronice cu performanţe de vârf şi de creşterea calităţii
activităţilor de cercetare şi proiectare prin schimburile de experienţă şi
informaţii prilejuite cu această ocazie. Aplicabilitatea imediată a rezultatelor
cercetărilor materializate deja prin realizarea unor modele sau prototipuri
reprezintă caracterul dominant al lucrărilor prezentate.> ing Radu Elatian
şeful Filialei Craiova a IPA.
Prezenţele ICSITE la sesiuni ştiinţifice în afara institutului sunt
prezentate în Anexa II.5.3
De menţionat că Institutul a participat încă de la înfiinţare la toate
manifestările ştiinţifice ale ramurii electro - ca de exemplu, în 1972 la A 3-a
CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ A ELECTRICIENILOR, prilej cu care a şi scos
un volum cu comunicările participanţilor la Secţia de electronică, între
aceştia fiind şi participanţi din străinătate – respectiv din ţările socialiste.
Sumarul acestui volum este dat de asemenea în Anexa II.5.3.
Numărul 3/1982 al revistei relatează despre desfăşurarea, la Varna,
între 3-10 octombrie 1982, a unei conferinţe internaţionale organizată de
Academia de ştiinţe a R.P Bulgaria, definită astfel: ”Scopul acestor
conferinţe, înfiinţate în urmă cu 10 ani, este de a facilita schimbul de
informaţii şi de a promova ideile noi privind fenomenul giromagnetic şi
aplicaţiile acestuia în dispozitivele pentru microunde”.
La a VI-a Conferinţă Internaţională “ FERITE PENTRU MICROUNDE” au
participat aproape 100 de oameni de ştiinţă, cercetători din RPB, RSC,
RDG, RSR şi URSS, fiind prezentate 92 de rapoarte ştiinţifice în cadrul a
cinci secţii:
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1 Probleme fundamentale de giromagnetism;
2 Electrodinamica mediilor giromagnetice;
3 Tehnologia feritelor, granaţilor şi a altor materiale ferimagnetice;
4 Dispozitive UHF cu ferite;
5 Măsurarea parametrilor mediilor giromagnetice şi a dispozitivelor.
Din partea României au fost prezentate în cadrul secţiei 4, lucrările
“Circulator microstrip de 8,3 GHz” (G.Sajin, S.Rău, N.Chiriac, Monica
Neagu) şi “Realizări ale ICE-Bucureşti în domeniul materialelor şi a
dispozitivelor de microunde” (M. Feder)
Au fost difuzate prospectele feritelor şi dispozitivelor de microunde realizate
prin microproducţie în institut.
Deoarece la precedentele conferinţe România a avut o participare
sporadică, nesemnificativă, realizările prezentate anul acesta au trezit
interes deosebit printre delegaţi. În acest sens menţionăm circulatorul
microstrip de 2 GHz cu ferită de litiu, produs la ICSITE (ICE)
Au fost stabilite o serie de contacte ce vizează colaborări în domeniul
fabricării şi caracterizării feritelor pentru microunde.
Organizarea exemplară, participarea activă, ţinuta înaltă a referatelor şi
discuţiilor au caracterizat această manifestare ştiinţifică.”
Tot numărul 3/1982 semnalează că în anul 1981 cercetătorii institutului au
participat cu comunicări la un număr de 11 sesiuni ştiinţifice interne şi
internaţionale, cu un total de 29 comunicări.
Numărul 1/martie 1983 al revistei semnalează prezenţa cercetătorilor
ICSIT-E, singuri sau în colaborare cu cercetători din alte unităţi de cercetare
sau producţie, la un număr de şapte sesiuni ştiinţifice, din care una
internaţională (Budapesta).
Numărul 1/1984 enumeră cele 13 sesiuni ştiinţifice la care au prezentat
comunicări cercetătorii din ICSIT-E, din care una internaţională – Varna –
O apreciere foarte pertinentă asupra ideii de Comunicare Ştiinţifică
face ing. Ion Alexiu în vol 4, nr 1-4 1985, pag 12 din care cităm : “Realizarea
unui aparat performant, prezentarea unei comunicări valoroase sunt acte
autentice de creaţie tehnico-ştiinţifică, ce impun un deosebit respect. Din
păcate, noţiunea de creaţie poate fi alterată, limitele fiind esenţial diferite. In
cazul unui aparat limita este clară – funcţionează sau nu – în timp ce hârtia
suportă orice. Trebuie să menţionez totuşi că în practica de selecţie pentru
sesiunile ICSITE, comunicările la limita de alterare se întâlnesc extrem de
rar, iar cele necorespunzătoare sunt returnate autorilor. Comunicările de
excepţie prezintă REALIZĂRI cu profundă motivaţie teoretică şi riguroasă
verificare experimentală a parametrilor tehnici impuşi şi rezultaţi din calcul.
Aceasta presupune muncă, intuirea fenomenului fizic, stăpânirea
instrumentului matematic şi, ca să folosim cuvântul magic tehnologie,
garantează reproductibilitatea performanţelor la fabricaţia de serie. Aceste
comunicări sunt rodul muncii unor oameni de concepţie, cu respect atât
pentru sine cât şi pentru semenii lor…. In acest fel comunicarea ştiinţifică
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reprezintă completarea firească a unei realizări, concluziile unor frământări
specifice creaţiei şi un mod de prezentare, respectiv de cunoaştere a
autorului, întrucât “le style c’est l’homme”.
CĂRŢI scrise de cercetători din ICE sau înainte de înfiinţarea
institutului.
Sotirescu N şi Ciocionică V: Electricitatea Industrială. Editura Tehnică, 1952
(trei volume - 800 pag.)
Sotirescu N. : Exerciţii pentru Electrotehnică, Editura Tehnică, 1954
Sotirescu N : Radiotehnica Frecventelor Ultra Inalte. Editura Militară,1959
Sotirescu N : Receptoare de Televiziune, Editura Tehnică, 1962
Cătuneanu V., Buznea D., Statnic E.,
telecomunicaţii,
Ed. Tehnică, Bucureşti, 1962

Semiconductoare

în

Buznea D., Statnic E., + 13 alţi autori, Circuite cu tranzistoare în
telecomunicaţii. Proiectare, Scheme, Ed.Tehnică,
Bucureşti,1963
Sotirescu N şi colectiv: Receptoare de Televiziune, Editura Tehnică, 1967
Sotirescu N şi colectiv: Electronica în Medicină, Editura Tehnică, 1970
Nicolau Ed (IPB), Ivaşcu A ş.a. Manualul Inginerului Electronist, Ed.
Tehnică, Bucureşti, 1979
Mugioiu Fl – Osciloscopia cu memorie digitală. Osciloscop pentru medicină.
Editura Tehnică , Bucureşti 1982
Nicolau Ed (IPB), Zaharia D – Operatori liniari şi funcţii Z octogonale în
sinteza caracteristicilor de directivitate. Probleme de
automatizare, Editura Academiei RSR , dec. 1982
Nicolau Ed (IPB), Zaharia D, Ionescu R - Antene active şi adaptive – Ed.
Academiei RSR, Bucureşti, 1983
II.5.2 Brevete de invenţie
Un Raport al institutului, din anii 1996, menţionează că cercetătorii
acestuia au primit un număr de 40 brevete de invenţie – din care în cele de
mai jos am identificat 30 titluri de brevete, majoritatea din acestea fiind
menţionate în revista Electronica XX.
Anterior semnalărilor din revista Electronica XX avem informaţii că sau acordat următoarele brevete de invenţie:
- Tanach V. “Materiale magnetice din oxizi şi metode de fabricaţie”
Brevet de invenţie Nr. 43341 din 11.07.1964
- Tanach V, Stănciulea Lucia, Fridman A. “Antene magnetice pentru
unde scurte”- brevet de invenţie Nr.0987308 din 21.11. 1966
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- Cojocaru Zoe, Dragomir Th “Produse din ferite magnetostrictive şi
procedeul de obţinere a acestora” - brevet de invenţie Nr.82920 din
21.07.1975
- Cuteanu M, etc.“Motor sincron pas cu pas cu magnet permanent” –
brevet de invenţie Nr.71531 din 30.11.1976
- Stănciulea Lucia, Feder M. “Procedeu de fabricare a unor ferite de
tipul mangan-zinc cu pierderi reduse”- brevet de invenţie Nr.69613
/15.08.1978
- P.Nica “ Aparat pentru determinarea modulului de elasticitate al
materialelor“ - brevet de invenţie Nr......din 1978. Aparatul a obţinut
medalia de argint la Salonul Internaţional al Invenţiilor – Geneva 1978
În anul 1981, revista Electronica XX menţionează că au fost acordate
următoarele brevete unor cercetători din institut:
- Huţu V, Grigore Gabriela - Metodă şi dispozitiv pentru testarea
automată a funcţionării unui radioreceptor profesional – brevet de
invenţie nr. 77461/ 29.05.1981
-

Huţu V, Grigore Gabriela – Circuit de control automat al frecvenţei –
brevet de invenţie nr 77685/ 30.07.1981

-

Huţu V, Opriş Oltea Luminiţa – Dispozitiv de comandă a acordului
etajelor de radiofrecvenţă în gama undelor scurte – brevet de
invenţie nr.77005/ 17.03.1981

-

Anghel Lucreţia, Biro St, Sosa A – Procedeu pentru realizarea
cuptoarelor tunel – brevet de invenţie nr. 78684/ 27.10. 1981

-

Căţoiu M, Feder M, Căţoiu Georgeta – Ferite de tipul Litiu-Titan-Zinc
funcţionând la frecvenţe ridicate şi procedeu de obţinere – brevet de
invenţie nr. 78874/ 31.11.1981

-

Căţoiu M, Fedre M, Căţoiu Georgeta – Procedeu de realizare a unui
substrat giromagnetic pentru circulatori microstrip – brevet de
invenţie nr 78244- 27.10.1981

-

Căţoiu M, Feder M, Căţoiu Georgeta – Procedeu de realizare a unui
substrat giromagnetic pentru circulatori microstrip pentru gama de
frecvenţe 2-10 GHz – brevet de invenţie nr.78112/ 28.10.1981

În anul 1982 au fost acordate următoarele brevete
institut

unor cercetători din

- col ing Leonte Radu – ICSITE, ing Petrache Nicolae – ICSITEM, tehn
Gheorghiu Pavel – ICSITE – Dispozitiv electronic pentru comanda automată
a agregatelor mici cu combustibil lichid – brevet de invenţie nr 79234/ 25. 01.
1982
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- Predescu Gh – Claviatură electronică cu sensori – brevet de invenţie
nr 79804 /31.051982
- Mocanu B – Circuit de alegere automată a filtrelor trece bandă
şi/sau amplificatoarelor selective de bandă – brevet de invenţie nr 80234/04.
08. 1982
În anul 1983 au fost acordate următoarele brevete
- col ing Leonte Radu, cpt ing Zaharia Petrache, ing Feraru Serban,
Laita Valentin – electronist din ICSITE – Dispozitiv electronic pentru
comanda agregatelor mici – brevet de invenţie nr...... /31.05.1983
În anul 1985 au fost acordate următoarele brevete:
- Alesu P – Metoda şi aparat pentru analiza frecvenţei reţelei – brevet
de invenţie nr 88288/1985
- Neamţu Jenica – Procedeu de preparare a feritelor cu permeabilitate
iniţială foarte înaltă – brevet de invenţie nr 83003/1985
- Manasiu D. – Divizor binar pentru frecvenţe înalte – hotărârea nr
139/25.09.1985
- Rînja T, Samson Bogdan – Repetitor giro digital de precizie ridicată –
hotărârea nr 107/27.03.1985
- Rînja T. – Interfaţă giro 1/12 – hotărârea nr 179.30.03.1985
- Hartular Şt. – Aparat pentru etalonarea traductoarelor fără contact –
hotărârea nr 262/14.05.1985
- Scarlat M. (Autobuzul), Dohotaru R.(Autobuzul) Hagiescu-Mirişte B. –
Metodă şi dispozitiv pentru frânarea dinamică a vehiculelor cu tracţiune
electrică – hotărârea nr 250/30.04.1985, titular Autobuzul
După întreruperea apariţiei revistei Electronica XX semnalăm
următoarele brevete acordate cercetătorilor institutului :
- M. Cuteanu “Procedeu de obţinere a unei ferite de bariu” brevet de
invenţie Nr. 97216 din 16.02.1987
- Stănciulea Lucia, Cojocaru Zoe, Stanciu Ioana “Procedeu pentru
producerea unui tip de ferită Mn-Zn folosit în gama de frecvenţe 0,011 MHz” - brevet de invenţie Nr.93793 din 29.02.1988
- Feder M, Căţoiu Georgeta, Căţoiu M - “Procedeu de obţinere a
substraturilor integrale din ferite de litiu-titan-zinc” - brevet de
invenţie Nr.97780 din 20.01.1989
- Cojocaru Zoe, Stănciulea Lucia, Ilie L - “Procedeu de obţinere a unui
material feritic Ni-Zn pentru miezuri magnetice” - brevet de invenţie
Nr.100111 din 26.09.1990
- Cuteanu M, Vîlceanu V - “Ferita de tipul fier-stronţiu cu câmp
coercitiv foarte ridicat şi procedeu de obţinere” - brevet de invenţie
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Nr.105567 din 25 1992
- Constantinescu I., Ionescu G. – Aparat pentru măsurări numerice –
brevet nr. 106619C1, 1993
II.5.3 Doctori în ştiinţă
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În timpul activităţii în cadrul ICSIT-E unii cercetători şi-au luat
doctoratul în ştiinţe tehnice. Enumerarea este posibil să nu îi cuprindă pe
toţi – ea bazându-se pe informaţii verbale. Precizări extrem de interesante
face dl dr.ing. Constantinescu Ion, în capitolul II.8.4. “Mărturii şi amintiri din
electronica românească”, unde abordează şi problema participării unor
cercetători din ICE în calitate de cadre didactice asociate la Universitatea
Politehnică din Bucureşti.
1. Ing. Dobre Nicolae
2. Ing. Zaharia Dragoş
3. Ing. Papadopol Şerban Clement
4. Ing. Voinu Adrian Romeo
5. Ing. Constantinescu Ion
6. Ing. Ivaşcu Alexandru
7. Ing. Manasiu Dan
8. Ing. Pupeza Dan
9. Ch. Stănciulea Lucia
10. Ch. Feder Marcel
11. Ing. Moisin Laurenţiu
12. Ing. Trifănescu Bogdan
13.chim. Şeinberg Iolanda
14. ing Dogaru Gabriel

L9 – 19xx
L4 – 19xx
L6 – 1979
L5 – 1983
L2 – 1987
L5 – 1990
L2 – 1991
L11 – 199x
L1 –
L1 –
L4 L1 –
L1 –
L -

La un număr de 256 cercetători atestaţi în 1990, institutul avea 14
doctori în ştiinţe tehnice. Comparativ cu un alt institut departamental ICPEul, cifra poate pare destul de redusă. Dar judecând vechimea celor două
institute, caz în care ICE-ul apare ca un institut tânăr – în formare – şi
judecând după încărcare imensă - sufocantă - a institutului cu sarcini de
asigurare a producţiei pentru fabricile IEMI, IEI şi F.F.Urziceni – care nu au
beneficiat de nici o licenţă de produs – această cifră este chiar surprinzător
de mare, cu atât mai mult cu cât în inginerie plagiatul este exclus, iar cadrele
didactice din acea perioadă erau foarte riguroase sub aspect profesional.
Calitatea excepţională a specialiştilor rezultă şi din numărul de brevete
acordate.
II.6 VIAŢA SOCIALĂ
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Mulţumiri dlui dr.ing Al. Ivaşcu care ne-a pus la dispoziţie lista doctorilor în ştiinţe
tehnice. precum şi unele programe ale sesiunilor de comunicări ştiinţifice ale ICEului. Menţionăm de asemenea că dl dr.ing Constantinerscu I,aduce completări
valoroase la acest subiect şi în intervenţia din cap II.8.3. De asemenea mulţumiri dlui
ing. Dragomir Theodor pentru fotografiile din întregul capitol.
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Referitor la condiţiile de muncă şi asistenţă socială asigurate
salariaţilor menţionăm:
1. Într-o anumită perioadă de timp ICE-ul a avut cabinet medical
propriu. Acest lucru se întâmpla în primii 15 ani de la înfiinţare. Apoi salariaţii
institutului au fost repartizaţi la cabinetul medical, din str.Garibaldi, cartier
Floreasca, unde era desemnat un medic de medicină generală. Directorul
Valeriu Ciocionică, avea în program să amenajeze în incinta institutului un
salon de coafură şi frizerie pentru salariaţi, precum şi o sală de sport
(gimnastică şi alte activităţi). Nu şi-a dus planul la îndeplinire deoarece a fost
promovat la CNST.
2. ICE-ul a avut o creşă în grijă, tot în cartierul FLOREASCA.
Aceasta creşă deservea atât copiii din cartier cât şi pe cei ai salariaţilor.
3. Institutul nu a avut cantină dar, până în anul 1989, a avut un bufet
de incintă, cu servire şi pentru acasă, pe bază de precomandă.
4. Institutul nu a avut casa de odihnă proprie, biletele de odihnă şi
tratament se obţineau prin grija sindicatului. În acelaşi mod se procurau şi
bilete pentru spectacole (teatru, revistă, cinematecă). De asemenea în
cadrul ICE era deschis un punct de vânzare a cărţilor, ceea ce facilita
accesul rapid al salariaţilor la cele mai noi apariţii.
5. In cadrul ICE, era constituit "Clubul ALPIN " care organiza excursii
montane la cabane sau cu autocarul. De asemenea tot prin intermediul
Clubului, se organiza în fiecare an, serbarea Pomului de IARNĂ (CRĂCIUN),
cu participarea copiilor salariaţilor, la care aceştia primeau mici cadouri

Fig II.6.1 La compartimentul Montaj electronic de ‘’MOŞ GERILĂ’’ cu Directorul
General Sotirescu Nicolae, Directorul Ştiinţific Bălaşa Gheorghe, Şeful secţiei
Theodor Dragomir alături de Maltezeanu Florin (MOŞ CRĂCIUN) Gheorghiu
Alexandru, Alexe Florin şi muncitori din secţie.

Fig II.6.2 Ciocnind un pahar de şampanie în ajunul
CRĂCIUNULUI la Comp.Montaj Electronic, alături
de Directorul General Sotirescu Nicolae, Directorul
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Ştiinţific Bălaşa Gheorghe; Şef secţie de microproducţie Theodor Dragomir

Cu prilejul sărbătorilor, sau a prilejurilor festive – de exemplu
împlinirea a 30 de ani de la înfiinţarea institutului, se organizau întâlniri
festive (fig II.6.1 –II.6.2), sau mici momente vesele - de destindere - pentru
crearea unui climat cât mai normal în ciuda dificultăţilor pe care toţi locuitorii
ţării le suportau. Anexa II.6.1.
6. Institutul avea o echipă de baschet şi una de handbal, care
activau în campionatul orăşenesc. De asemenea, majoritatea colectivelor
avea câte o echipă de fotbal, anual se desfăşura un campionat intern.
7. Salariaţii ICE nu au beneficiat de facilităţi speciale în asigurarea
locuinţelor. Singura acţiune din acest domeniu a fost repartizarea de locuinţe
din fondul de stat, pe baza de liste, întocmite în baza unor criterii stricte,
principalul criteriu fiind cel profesional.
8. Institutul a fost vizitat de trei ori de conducerea ţării la cel mai înalt
nivel, astfel:
- în anul 1972 - a fost vizitat un laborator în care se efectuau
cercetări pentru aparatură militară şi s-a prezentat în Sala de Consiliu o
expoziţie cu aparatele realizate până atunci în institut
- în anul 1975 - au fost vizitate două laboratoare, cel de Aparate
electronice pentru măsurarea mărimilor neelectrice şi cel de Aparatură
medicală. În Sala de Consiliu au fost prezentate aparatele cercetate în
institut şi care se aflau în faza de pregătire a fabricaţiei la IEMI, IEI şi
FFUrziceni. Prezentând realizările în domeniul feritelor, directorul Valeriu
Ciocionică a menţionat şi faptul că au fost realizate prin autoutilare două
cuptoare tunel care vor contribui la mărirea capacităţii de microproducţie în
staţia pilot a institutului. Ca un fapt inedit – şi complet nepregătit – Secretarul
general a dorit să vadă acele cuptoare, ceea ce a însemnat o deplasare de
la etajul II până la subsol, ultima parte a drumului fiind făcută pe scara de
serviciu. Mulţumit de ceea ce văzuse a dispus elaborarea de studii pentru
noi investiţii care au vizat dezvoltarea capacităţii de microproducţie a
institutului.
Cu acel prilej, văzând spaţiul liber din jurul institutului a solicitat
ministrului de resort, analizarea concentrării cercetării din domeniul
electronic în zonă, aşa au apărut investiţiile Institutului pentru Tehnică de
Calcul – ITC – şi a Institutului de Proiectări pentru Automatizări - IPA.
Addenda
O atenţie aparte merită gândurile fostului secretar de partid, făcute
într-un email. Îl redăm pentru ca generaţiile viitoare să înţeleagă în
ansamblul lor condiţiile şi atmosfera de lucru din acea epocă pe care unii
cercetători o numeau “puşcăria veselă”. Noi cei care am trăit-o putem afirma
că existau, practic, două „lumi” aproape paralele, şi paradoxal, uneori
antagonice (evident nedeclarat): cea a „activiştilor” – acei oameni care erau
plătiţi de partid şi care susţineau aplicarea „indicaţiilor” de sus, deseori
absurde, grupaţi la sectoarele de partid cu „delegaţi” în întreprinderi şi
institute şi cea a „profesioniştilor”, care-şi câştigau existenţa din munca
tehnică pe care o efectuau, fie că erau muncitori sau aveau o calificare
superioară şi care susţineau interesele unităţilor lor, dar fără a leza ignoranţa
şi aroganţa activiştilor plătiţi. Organele de partid din institute şi întreprinderi
erau de fapt salarizaţi pentru prestarea profesională şi erau interfaţa între
sectoarele de partid şi conducerea unităţilor. De profesionalismul şi
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diplomaţia lor depindea deseori aprecierea de care se bucura unitatea la
sector şi care se regăsea în diferite avantaje pentru salariaţi, ca de exemplu
bilete de odihnă, aprobări pentru diverse bunuri (de la butelii până la
autoturisme ş.a.) Doar în marile întreprinderi productive organele de partid
nu erau salariaţi productivi ci plătiţi de partid. De fapt am impresia că şi
acum este la fel – economia îşi are regulile ei, politica pe ale ei.
----- Original Message ----From: DRAGOMIR Theodor
To: Nona Millea
Cc:
Sent: Tuesday, November 08, 2011 10:01 AM
Subject: Re : CV DRAGOMIR
Dl Dragomir răspunde la întrebările adresate direct pe textul trimis.
Nona Millea: Care era atmosfera în institut? Un secretar de partid
îşi dă seama imediat de aşa ceva.
Dragomir Theodor : În general datorită relaţiilor bune pe care le-am
avut cu secretarii de partid de la Sectorul 2, ICE nu a avut probleme cu
partidul. Totul a decurs într-o notă normală, nu ieşeam în faţă să fim
remarcaţi şi să primim sarcini insuportabile pe linie de partid. Activitatea de
cercetare nu se desfăşura pentru partid, în primul rând se desfăşura pentru
orgoliul cercetătorilor, de a-şi face meseria. În adunările generale de partid,
la învăţământul politic, se discutau mai mult probleme profesionale nu
politica partidului.
Aşa cum era nota generală şi indicaţiile vremii, toate se raportau la
politica partidului în domeniu, care – economic - nu a fost rea. Dar nimeni nu
stătea cu statutul partidului pe masă sau cu directivele congresului. Institutul,
datorită realizărilor şi seriozităţii cercetătorilor, a fost vizitat de Secretarul
General de 3 ori. Indicaţiile date de Secretarul General la sfârşitul fiecărei
vizite, erau concepute de către conducerea institutului şi puse în gura
secretarului general.
N.M întrebare mai puţin uzuală: institutul a avut într-o perioadă scurtă
nişte rezultate f.f.bune. Ce ii determina pe cercetători să facă acele eforturi?
Eu sunt ardeleancă, cu educaţie germană şi acolo munca e primul criteriu de
apreciere, sunt curioasă însă în institutul dv. care era "motorul" acelei ambiţii
de a crea ceva nou şi de calitate.
D.Th: În anul 1966 a fost infiinţat ICE-ul. În anii 1970, 1971, 1972, trei
ani la rând cei mai buni studenţi au fost repartizaţi în institutele de cercetare,
aceasta fiind şi dorinţa acestora. Eu am beneficiat de aceasta directivă în
1971, alegând ICE. După această perioadă, şi cei foarte buni –acceptaţi
pentru cercetare - trebuiau să facă câţiva ani în producţie, apoi să treacă în
cercetare. Deci nu partidul i-a forţat să vină în cercetare ci pregătirea din
facultate, precum şi posibilitatea de a-şi valorifica cunoştinţele, de a avea
contact cu reviste din vest, la care era abonat institutul. Îmi amintesc că
tineri fiind, de pe băncile facultăţii am fost angrenaţi în rezolvarea diverselor
teme de cercetare. Totul se făcea cu pasiune şi bună credinţă. Eu, cel puţin,
am primit sarcini de conducere la 3 ani de la absolvirea facultăţii. Dovada
cea mai elocventă că totul era făcut cu pasiune este că după 1990, cei care
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au emigrat în CANADA şi SUA, AU AVUT CARIERE DE SUCCES, deci nu
partidul i-a pregătit, ci pasiunea de a-şi face meseria. Cel puţin la noi în ICE,
S-A FĂCUT ABSTRACŢIE DE PARTIDUL COMUNIST, şi dovada cea mai
bună este că majoritatea cercetătorilor au găsit joburi valoroase după 1990.
II.7 ICE DUPĂ 1990
Anul 1990 a determinat începutul unor schimbări profunde. S-au
desfiinţat ministerele de ramură şi implicit centralele industriale din
subordine, s-au desfiinţat întreprinderile de comerţ exterior prin care se
efectua exportul de produse şi se asigura importul rezidual necesar pentru
fabricarea unor produse. În locul lor s-a înfiinţat un Minister al Economiei
Naţionale. S-a schimbat politica de dotare a armatei cu implicaţii majore în
producţia echipamentelor de radiocomunicaţii la IEMI, IEI şi de rezonatoare,
oscilatoare şi filtre cu cuarţ la institut; televizoarele s-au produs cu
subansamble de import, cu consecinţe majore în producţia de componente
electronice de la IPRS Băneasa, Curtea de Argeş, FF Urziceni şi micro
producţie institut.
Începând cu anul 1990 institutul nu a mai putut încheia noi contracte
de cercetare cu întreprinderile pentru care lucrase anterior, datorită faptului
că acestea nu mai aveau acoperită capacitatea de producţie cu comenzi, ca
atare nu li se mai alocau Fonduri de Tehnică Nouă.
În temeiul legii nr 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice
ca regii autonome şi societăţi comerciale prin HGR NR. 206/22.03.1991 s-a
constituit SC ICE SA Bucureşti, ca persoana juridică română, având forma
de societate pe acţiuni.
SC ICE SA a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al
Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti sub nr.
40/4461/1991 din data de 12.06.1991. În baza Legii nr 55 /1995 şi a HGR
887/1995, acţionarii SC ICE SA erau în anul 1997 Fondul Proprietăţii de Stat
– FPS; SIF V Oltenia, persoane fizice.
În iulie 1997 a fost întocmit un Raport de evaluare de către SC
Electruzinproiect. Raportul, este un document întocmit foarte serios – în stilul
pe care îl avea Electrouzinproiect încă înainte de 1990 – şi conţine 84 pagini
de text plus 53 pag de Anexe, în care sunt prezentate :
A. Sinteza evaluării
B. Analiza diagnostic
C. Raportul de evaluare
D. Anexele .
Conform datelor din Raportul de evaluare, structura capitalului pe acţionari
se prezintă astfel:
Acţionar

Suma
[mil.lei]

Fondul Proprietăţii de
3.673,05
Stat
SIF V – Oltenia
1.529,80
Acţionari
PPM
–
371,075
persoane fizice
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Nr.acţiuni

Pondere
[%]

146.922

69,98

48.140

22,72

14.843

7,28

Alţi acţionari, inclusiv
0,925
cota Manager

37

0,02

II.7.1 Evaluare patrimonială.
Din acelaşi Raport de Evaluare a SC. ICE SA rezultă şi valoarea
bunurilor materiale ale institutului precum urmează:
Terenuri
I ICE – Bucureşti are în sediul, pe Calea Floreasca nr 169 A, sector
1, autentificat de Certificat de atestare seria MO3 nr 8016 emis de Ministerul
Industriilor la data de 08,02.1994, o:
Suprafaţă construită
= 3141 mp,
Suprafaţă desfăşurată
= 11.231 mp
Suprafaţă de transport
= 3009 mp
Suprafaţă incintei
= 8193 mp
cu o valoare de piaţă a terenului de 105.000 lei/mp (15 dol/mp)
La 7000 lei/dol în 1997;
Total 860.265 mii lei
II Filiale din ţară sunt în oraşele:
* Iaşi – str Lascăr Catargi nr.22 – cu Suprafaţă Totală = 1046 mp
din care
Suprafaţă construită
= 748 mp
Suprafaţă reţele
= 193 mp
Suprafaţă căi transport
= 22 mp
Suprafaţă liberă
= 83 mp
* Timişoara – str. Argeş nr 13 – cu o Suprafaţă Totală =
din care :
Suprafaţă teren exclusivă
= 490 mp
= 223 mp
Suprafaţă construită
Suprafaţă desfăşurată
= 371 m.p.
* Braşov – str. I.Raţiu nr 2 – cu o Suprafaţă Totală =
din care
Suprafaţă construită
= 344 mp
Suprafaţă desfăşurată
= 713,30 mp
Suprafaţă liberă
= 736 mp
Suprafaţă incintă
= 1155 mp
* Cluj – str Gh. Bilaşcu nr 109, cu:
Suprafaţă teren cotă indiviză
= 139 mp
Suprafaţă construită cotă indiviză
= 106,23 mp
Suprafaţă desfăşurată
= 861,08 mp
De menţionat că terenurile pe care sunt amplasate filialele din ţară
nu sunt proprietatea SC ICE SA şi ca atare nu este făcută o evaluare a
valorii acestora.
Sinteza evaluării imobiliare – Grupa 1 - construcţii
I ICE Bucureşti
- Corp principal laboratoare S+P+4 -val. rămasă: 4.164.887 mii lei
- Corp ateliere staţie pilot S+P
: 1.294.640 mii lei
- Corp legătură S+P
68.384 mii lei
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- Corp microproducţie S+P+2
- Corp IPA –et.6 - Depozit chimicale, tâmplărie
Total ICE Bucureşti

2.650.417 mii lei
1.440.917 mii lei
303.125 mii lei
9.922.370 mii lei

II Timişoara
- Corp laboratoare

291.060 mii lei

III Iaşi
- Clădire cu două niveluri + 2 anexe

657.286 mii lei

IV Braşov
- Clădire – sala cazane presiune + 2 anexe

303.199 mii lei

V Cluj
-Corp P+7 – etaj 7 + atelier mecanic

1.155.135 mii lei

TOTAL GENERAL

12.329.050 mii lei

Detalii legate de evaluarea imobiliară prezentată mai sus se găsesc în
Tabele I-V din Raportul de evaluare.
Evaluarea mijloacelor fixe, la 01 07 1997, la valoarea rămasă, cf Raportului
de evaluare:
A - Mijloace fixe de bază
Grupa 1
12.329.050
Grupa 2
356.634
Grupa 3
356.446
Grupa 4
608.116
Grupa 5
23.342
Grupa 7
147.241
TOTAL A
13.820.830
B. Mijloace fixe în patrimoniul special
TOTAL B

2.961.175

C. Mijloace fixe disponibile
TOTAL C

1.038.314

D. Mijloace de natura obiectelor de inventar
TOTAL D

198.378

TOTAL SOCIETATE

18.018.697 mii lei

II.7.2 Resurse umane
Evoluţia potenţialului uman este prezentată in Tabelul II.7.2
Tabelul II.7.2
1990

1994

1995

1996

1997

Total salariaţi

1461

472

411

331

296

Cercetători

235

X

Studii superioare

186

62
xxxxxxx 68

161

Studii medii

231

82

Muncitori

809

84

Analiza datelor de mai sus relevă ponderea ridicată a personalului cu
studii superioare (cercetători + ingineri + economişti) caracterizat prin
experienţă şi specializare în domeniu. Scăderea numărului de salariaţi din
ultimii 3 ani reflectă motivarea insuficientă a unor categorii de personal în
raport cu nivelul de salarizare.
Distribuţia personalului pe grupe de vârstă se prezintă astfel:
între 21 – 30 de ani 15 %,
între 31 – 40 de ani 28 %
între 41 – 50 de ani 42 %
între 51 – 60 de ani 15 %
Salariaţii sunt organizaţi în Sindicatul ICE SA, afiliat la Federaţia Electron şi
Confederaţia BNS. Nu s-au înregistrat conflicte de muncă
II.7.3 Activitate
Raportul de evaluare precizează că activitatea societăţii se
concentra pe două direcţii principale:
cercetarea, proiectarea şi realizarea de prototipuri certificate pentru
echipamente de comunicaţii şi electronică industrială;
execuţia în regim de unicat sau serie mică de echipamente pentru
care anterior au fost realizate cercetări şi prototipuri certificate (omologate)
din domeniile de competenţă ale societăţii.
Finanţatorii activităţii de cercetare erau: Ministerul Cercetării şi
Tehnologiei – MCT - şi terţi cu care societatea avea contracte de cercetare
pentru următoarele produse:
echipamente de radiocomunicaţii profesionale
58%
aparatură electronică de măsurare şi control
20%
echipamente de electronică medicală
15%
standarde, studii
7%
Prin microproducţie se realizau:
echipamente de electronică industrială pt. CFR
70%
componente electronice
26%
diverse
4%
Deşi dotarea tehnică a microproducţiei avea o uzură fizică şi morală, utilajele
erau în stare de funcţionare. Gradul de integrare a fabricaţiei era mediu.
Principalii clienţi erau:
Ministerul Cercetării şi Tehnologiei;
REMAT Paşcani – relee electronice,
GRIVIŢA – conectori, amortizori hidraulici,
PETROM – Paşcani – conectori,
ASTRA – Arad – invertori electronici,
ROCAR – Bucureşti – traductori de parametri electrici,
REVA VAGOANE – Basarab – traductori variabili,
SC ELECTROPUTERE – Craiova,
BAD Chitila – regulatoare şi relee electronice.

162

Conform Raportului de evaluare – pag 19 - valoric ponderea
principalelor grupe de activităţi în perioada 1993-1996 se prezintă astfel:
Tabelul II.7.3

Datele din Tabelul II.7.3 pun în evidenţă următoarele aspecte:
proiectele de cercetare pentru MCT, finanţate din fondul special de
1% şi buget, deţin o pondere continuu ascendentă până în anul 1995 şi apoi
înregistrează o scădere semnificativă în 1996;
proiectele de cercetare (terţi) deţin o pondere uşor oscilantă cu
tendinţă de creştere în 1996
sectorul de microproducţie prezintă o scădere a ponderii în
activitatea societăţii până în 1995 (inclusiv) cu o revigorare în 1996.
Făcând o estimare privind Valoarea activităţilor SC ICE SA până în
anul 2001 Raportul de evaluare precizează (pag 22) că după o scădere a
microproducţiei în perioada anilor 1990 – 1993 aceasta a început să
cunoască un trend crescător şi preconizează o creştere a întregii activităţi
până în anul 2001, după cum rezultă din Tabelul II.7.4 (pag 23).
Tabelul II.7.4.

În final, la pag 23, Raportul de evaluare trage Concluziile din fig
II.7.1:
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Fig II.7.1 Diagnostic comercial al ICE
II.7.4 Diagnostic financiar.
După o analiză detaliată a contului de profit şi pierderi, a cheltuielilor
pe structură şi a indicatorilor de randament Raportul de evaluare ajunge la
pag 52, la concluziile din fig II.7.2 .referitor la Diagnosticul financiar al ICE

Fig II.7.2 Diagnostic financiar al ICE
II.7.5 Estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli
Raportul face de asemenea o estimare a bugetului de venituri şi
cheltuieli pentru perioada până în anul 2001, ajungând la următoarele
concluzii (pag 53 -54):
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- Piaţa internă pe care acţionează societatea este cea a bunurilor de
investiţii în domeniile telecomunicaţiilor şi electronicii industriale;
- În perspectivă, piaţa echipamentelor de telecomunicaţii se
estimează că va fi în continuă expansiune, datorită:
- Dezvoltării serviciilor oferite de reţelele de telecomunicaţii
publice şi private;
- Accelerării informatizării, ceea ce implică dezvoltarea unui
suport adecvat de sisteme de telecomunicaţii;
- Preţurile practicate de societatea comercială asigură
competitivitate.
- Pentru intervalul 1997-2001 se preconizează creşterea activităţii
de cercetare şi a activităţii de microproducţie;
Nu se întrevăd dezvoltări de capacităţi existente, ci doar
achiziţionarea de utilaje la nivelul amortismentului anual.
Pe baza acestor informaţii s-a elaborat bugetul de venituri şi
cheltuieli, pornind de la un scenariu prudent propus de societate, astfel :
- Venituri totale în valoare de 5060 mil lei, până în anul 1997
- Creşterea până în anul 2000 va fi de 180 % iar creşterea medie
anuală va fi de 15,8%
- Cheltuielile totale sunt acoperite din veniturile prognozate.
În aceste condiţii Bugetul Activităţii Generale se prezintă cf. fig
II.7.3 (pag 56) din care, reţinem ca esenţial faptul că rata profitului este
crescătoare în intervalul de până în anul 2001.
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Fig. II.7.3 Bugetul activităţii generale
După Raportul de evaluare, în iulie 1997, Institutul Român de
management – IROMA – a întocmit un Program de restructurare, privatizare,
lichidare al SC ICE – SA, document care conţine 44 de pagini şi 6 pagini de
anexe. Pornind de la datele din Raportul de evaluare – Programul de
restructurare - ajunge la pag 44 - la următoarele concluzii finale:
„a) Pe termen mediu şi lung, relansarea şi rentabilizarea substanţială
şi durabilă a SC ICE – SA Bucureşti este posibilă prin retragerea din
activitatea de cercetare, în mod treptata, în următorii 1 – 1,5 ani.
b) Momentul declanşării retragerii Societăţii Comerciale din
activitatea de cercetare îl va constitui privatizarea SC ICE – SA Bucureşti. În
acest sens documentaţiile şi acţiunile potenţialilor cumpărători ai pachetului
deţinut de FPS, prealabile privatizării propriu-zise (planuri de afaceri,
program de investiţii etc.), trebuie axate pe un domeniu de producţie pentru
care există factori de producţie în cadrul Societăţii Comerciale (eventual
producţia de echipamente de radiocomunicaţii).
c) Menţinerea SC ICE – SA Bucureşti în domeniul de activitate de
cercetare reprezintă o irosire de resurse (financiare, umane etc.), atât pentru
economie, cât şi pentru Societatea Comercială (motivele au fost arătate în
capitolele anterioare)
d) Pe termen scurt, restructurarea SC ICE –SA Bucureşti şi
realizarea obiectivelor stabilite prin Ordonanţa Guvernului României
nr.9/1997 (creştere profitabilitate, reducere arierate, pozitivizare fluxuri
financiare) presupune aplicarea imediată a unor măsuri de restructurare
(prezentate în capitolele anterioare), care conduc la disponibilizarea a 80
persoane.
e) Disponibilizarea celor 80 de persoane trebuie făcută chiar şi în
condiţiile în care Societatea Comercială ar avea profitabilitate suficientă,
arierate nesemnificative, fluxuri financiare pozitive şi s-ar realiza
restructurarea prin privatizare (retragerea din activitate în mod treptat),
datorită structurii necorespunzătoare a capitalului uman existent, faţă de
activitatea de producţie”.
II.7.6 ICE privatizat
În 1999 a avut loc privatizarea ICE-ului, care, judecând după datele
din Raportul de evaluare şi din Programul de restructurare, prezentate mai
sus pare că nu a fost în favoarea societăţii. Iată cum prezintă România
Liberă acest eveniment:
În anul 1999 SC ICE SA a fost privatizată prin negociere directă,
peste 90% din acţiuni au fost vândute firmei ROMSYS Bucureşti, fig.II 7.4
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Fig.II 7.4 Despre privatizarea ICE
În baza Legii nr 15/1990, în anul 1991 s-au desprins din institut,
constituindu-se în societăţi comerciale, care ulterior s-au privatizat sub alte
forme:
- Laboratorul de Ferite împreună cu secţia de microproducţie: 114
persoane din care 22 cu studii superioare şi 73 de muncitori, cu spaţiul şi
dotarea pe care le-a avut în institut, constituindu-se în SC AFERO SA –
director ing Virgil Vâlceanu;
- Secţia de rezonatoare şi colectivul de cercetare oscilatoare şi filtre
cu cuarţ: 127 de persoane, din care 16 cu studii superioare şi 100 muncitori
cu spaţiul şi dotările pe care le-au avut în institut, constituindu-se în SC
ROMCUARŢ SA – director ing Vladimir Cristuţiu.
Şi aceste societăţi au fost cumpărate în anul 1999 de aceeaşi firmă
ROMSYS Bucureşti. Contractul de privatizare nu a fost însă respectat, astfel
că în anul 2005 ROMSYS a vândut cele trei unităţi:SC ICE SA, SC AFERO
SA şi SC ROMCUARŢ SA către Cristina D’Agostino, cetăţean italian, după
22
cum rezultă din Articolul apărut în Ziarul Financiar , care, le-a demolat în
2006 împreună cu toate anexele, în locul lor construindu-se o clădire de
birouri. Tranzacţia s-a făcut la preţul a câtorva apartamente de lux din
capitală, dacă ţinem cont că un penthouse cu o suprafaţă de 300 – 500 mp
se vindea atunci cu cca 800.000 euro. Este sarcina altor specialişti să arate
pe adevăraţii demolatori ai electronicii româneşti.

22

Mulţumiri dlui dr.ing.Ivaşcu Alexandru, care ne-a pus la dispoziţie atât extrasul din
România Liberă - din 20 ianuarie 2000 - cât şi pe cel din Ziarul Financiar.
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Fig II.7.5. SC ICE SA – cumpărat de firma Romsys în anul 1999
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Extras din ZIARUL FINANCIAR din 23 ian 2006

169

Fig II.7.6 SC ICE SA, cumpărat de Romsys, în curs de demolare, 2006.
Astfel, de la un institut cu cca 1500 de salariaţi, în anul 1989 s-a
ajuns ca la nivelul anului 2009 în ICE să mai lucreze 20 salariaţi şi nu mai
reprezintă nimic pentru activitatea de cercetare. Deci privatizarea a dus
practic la dispariţia institutului.
Tabelul II.7.5. Declinul activităţii de cercetare
REZULTATELE ACTIVITĂŢII

1986

1990

Articole publicate

39

26

Cărţi publicate

7

1

Brevete acordate

40

8

Licenţieri tehnologie către unităţi
economice

9

-

Produse noi transferate unităţilor
economice

57

10

Modernizări aduse produselor aflate în
fabricaţie

74

21

Institutul a reuşit totuşi pe parcursul anilor de activitate normală să-şi
asigure un personal calificat. Un număr mare de foşti cercetători au emigrat
după 1989, şi cu toate condiţiile dificile şi-au demonstrat cu toţii valoarea. Nu
există nici un caz în care unul dintre ei să fi eşuat sau evadat spre alte
specialităţi.
Ca o concluzie se poate afirma că evenimentele din decembrie 1989
şi-au atins scopul: au distrus experienţa acumulată a unor colective de
cercetători din domenii importante ale industriei de electronică profesională,
a bazei materiale de care dispuneau aceştia, au distrus întreaga industrie
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electronică creată pe concepţie proprie şi nu se întrevede posibilitatea
realizării vreodată – la aceeaşi scară – a ceea ce a fost.
Eu care am trăit încă de pe băncile facultăţii crearea şi dezvoltarea
industriei româneşti, nu cred în capacitatea statului actual, de a mai reface
măcar 10% din ce a fost construit înainte de 1990, vorba unuia din
nomenclatură “acum nu mai avem nici ce spoii”.
II.8. GÂNDURI, MĂRTURII, AMINTIRI
II.8.1. Până unde s-a ajuns.
dr.ing Constantinescu Ion,
B&C Microsystems Romania, Srl
It is true that modern measuring instruments are one of
the fruits of science, but it is equally true that without
ability to measure, there would be no science.
Bernard M. Oliver, 1971,
Electronic Measurements and instrumentation,

Începuturi.
Am fost repartizat la acest Institut în 1967, când la primele aparate
numerice ce se concepeau aici, afişajul se construia cu blocuri din plastic
dur, cu 7 fante, iluminate cu becuri telefonice. Alesesem laboratorul de
Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor electrice şi am întâlnit din
început, ca îndrumători în meserie, numai oameni de ispravă ce puneau preţ
mare pe seriozitate şi responsabilitate. Fiind un puşti abia ieşit din şcoală, ei
au căutat să mă “folosească” mai întâi la teorie, la calculul schemelor de
pildă, (“noi ăştia vechi le mai aşezăm şi din rutină”, spunea unul dintre ei).
Tot ce se făcea acolo urma ceea ce era stabilit dinainte în contracte
cu fabrici specializate în electronica profesională (pentru laboratorul nostru
cel mai frecvent nume era FEMI). Imediat după angajare am fost inclus în
colectivul ce proiecta surse stabilizate de tensiune continuă. Îl conducea un
inginer destoinic, cu multă experienţă, Ene Ion. Acele surse duble,
ultraprotejate, concepute atunci le-am întâlnit şi recent (după peste 40 de
ani!) într-un laborator al Facultăţii de Electronică din Politehnica
bucureşteană. Supuse ani la rând la cele mai …ucigătoare probe din partea
studenţilor, mereu înclinaţi să învârtă, să translateze orice se putea mişca pe
panoul aparatelor, să greşească conexiunile, m-au convins de temeinicia cu
care se făceau proiectele, pe-atunci, la începuturi, la ICE. Sursele astea au
(acum!) poate şi un dezavantaj: sunt …portative (pentru două persoane) şi
nu portabile… şi deci greu de mutat de colo-colo.
Geografic, am debutat undeva pe Şoseaua Viilor (îmi plăcea numele
ăsta, dar nu mă împăcam deloc cu drumul lung până acolo) în incinta unui
Institut de cercetări pentru electrotehnica (curenţi tari - cum ştiam eu din
şcoală). După ceva timp am fost mutaţi, tot cu chirie, de data asta într-o hală
de fabrică modernă pe vremea aceea, FEA (Fabrica de Echipamente pentru
Automatizări), făcută cu japonezii, dacă nu greşesc. Cam mult zgomot aici;
se mişca prea multă lume în preajmă, iar dulapurile din tablă vopsită în
“lovitură de ciocan”, care ne separau, mai adăugau şi zdrăngăneala
nesuferită a uşilor … Aici am prins lansarea primului om pe lună! Am fost
trecut la compartimentul care se ocupa de aparatura numerică, unde ing.
Braunstein, secondat de un la fel de priceput inginer - Rusu Marian, era o
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personalitate puternică şi din punct de vedere fizic, exigent nu doar in
profesie ci şi în familie probabil, dacă puteam crede că fiica dânsului nu avea
voie la televizor decât duminică seara. Cam în aceeaşi perioadă ne
întâlneam cu …Nixie, nişte tuburi cu 10 electrozi sub forma de cifre (întâi
erau aproape cât un ou, mai târziu cât un dop de plută), aşezaţi milităreşte
unul în spatele celuilalt. Era o bucurie să vedem, în sfârşit, un afişaj atât de
clar, fără să ne depărtăm de aparat, ca de un tablou, ca să-l citim corect!
Dar să intrăm puţin în detalii. Era 1969 şi primul produs la care am
avut o responsabilitate, în acest colectiv, a fost numărătorul universal E0201, pentru care am realizat blocul de alimentare şi un …sertar, care să
transforme numărătorul în voltmetru numeric (0,1mV...1000V) folosind
conversia tensiune – frecvenţă, pretabilă aparatului-mamă. Cu acesta am
intrat şi practic în misterele amplificatorului cu chopper, a cărui teorie mi-o
însuşisem bine de la prof. Roman Stere cu care făcusem un proiect de an şi
mă cucerise îndeosebi folosirea compunerii caracteristicilor de frecvenţă şi
fază, pentru a evita oscilaţiile. Ne lăudam pe-atunci, cu performanţele
acestui aparat, compatibile cu ale unora similare de la firme ca Solartron,
Philips, Tekelec etc. FEMI fabricase deja 500 de exemplare, până la finele lui
1975.
A urmat includerea în colectivul de voltmetre şi multimetre numerice
de care nu m-am mai despărţit până la plecare... E-0302 si E-0303 au fost
primele dotate cu circuite integrate, la care am avut responsabilitatea
proiectării părţii de intrare şi a conversiei analog-digitale, trecând de la 3½
cifre la 4½ cifre, respectiv de la rezoluţia de 0.1mV la rezoluţia de 0,01mV.
Lucrând într-o hală de fabrică aveam totuşi o consolare: puteam privi cum se
înălţa, vis-à-vis, clădirea dedicată ICE-ului, în care ne-am mutat după
aproximativ 6 ani de la debut. Aici ne aşteptau tot un fel de hale, însă
dulapurile separatoare erau acum din prefabricate, învelite, ca şi birourile, în
melamină de culori reci… Lucram, aşadar, în alveole, iar numărul şi
“conţinutul” acestora depindeau de specificul aparatelor ce urmau să fie
proiectate în laborator.
Responsabilul de Tema şi omologarea
Asta era denumirea celui ce răspundea de realizarea unui Contract
(împreuna cu şeful laboratorului, căruia îi revenea mai ales partea
administrativă), a cărui anexă principală era Tema. Ea conţinea toate
caracteristicile tehnice ce trebuiau realizate până la termenul final. Se
ajungea aici parcurgând fazele: Studiul de fezabilitate (SF), Modelul
Experimental (ME), Prototipul (P), Omologarea Prototipului (OP) - cu 2 sau 3
exemplare, după complexitate. Omologările erau întotdeauna făcute cu
INMB (Institutul Naţional de Metrologie Bucureşti) şi erau asistate de un
delegat al beneficiarului. Dosarul de la faza Prototip trebuia să conţină şi
Norma Tehnică de Ramură, urmând a fi utilizată pentru omologare de către
INMB. Chiar aveam teamă de acest examen final, omologarea, şi o repetam
înainte, în toate detaliile. Pentru cele mai pretenţioase produse ale ICE,
omologarea putea dura peste o lună de zile, reluându-se, parţial, peste trei
sau şase luni, în scopul verificării acurateţii/preciziei specificată pentru astfel
de intervale. Verificarea acurateţii măsurărilor se făcea la o camera de la
subsolul INMB-ului, termostatată la 23±10C, unde se păstrau etaloanele de
rezistenţă, tensiune etc. În cazul multimetrelor noastre, pentru tensiuni se
folosea, compensatorul, o instalaţie impozantă la care pentru fiecare punct
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verificat trebuiau manevrate o mulţime de decade rezistive, iar numărul
punctelor verificate deseori depăşea câteva sute.
Responsabilitatea pentru un produs finalizat nu se încheia
întotdeauna odată cu reuşita omologării, ci trecea uneori, dacă era prevăzut
în Contract şi dincolo de Institut, prin participarea la omologarea seriei zero a
beneficiarului, mai ales dacă produsul era unul complex. Aici, nu odată,
întâmpinam dificultăţi din cauză că fabrica nu reuşea întotdeauna să se
aprovizioneze cu componentele prevăzute în lista furnizată de ICE odată cu
documentaţia de execuţie şi Cartea tehnică (manualul de utilizare, manualul
de depanare). S-a întâmplat să fie folosite, din această pricină,
condensatoare electrolitice din aluminiu (neizolate) în locul celor din tantal,
miniatură… Cauza nu era neglijenţa ci atât dificultatea aprovizionării, cât şi
obligaţia de a face economie de valută, impusă de sus, necorelată însă, cu
cea din cercetare, aşa că se asuma riscul de a nu respecta documentaţia, în
scopul îndeplinirii planului. Voi reveni asupra omologării seriilor zero şi întrun alt capitol. Poate e aici locul să amintesc o întâmplare greu de crezut,
povestită de directorul Valeriu Ciocionica (în opinia mea, dumnealui a avut
cele mai mari merite în dezvoltarea ICE-ului) în urma vizitei unui
reprezentant al sectorului 2 de partid. Deoarece se dedusese acolo că ICE
consumă prea mult Cupru, directorului i s-a recomandat să-l înlocuiască în
cât mai mare măsură cu …materiale plastice, care se fabricau chiar şi în
sectorul 2...
Cum ne documentam (atunci)
Este de la sine înţeles că inginerul, acest “om tehnic” sau “om
specializat care are tăria şi slăbiciunea tehnicii, ce îţi îmbunătăţeşte viaţa fără
a te putea face cu adevărat mai bun” ale cărui cunoştinţe “nu pot fi scoase la
iveală decât ca instrumente” şi al cărui tip de inteligenţă “este bazat pe
necesitatea de a inventa un mecanism”, cum spun filosofii când vorbesc
23
despre cultură vs. tehnică , e obligat la actualizarea zilnică a cunoştinţelor
sale în această meserie (“tehnica este ca o meserie; cultura este ca o religie”
– citat din aceeaşi carte). Cu atât mai mult obligaţia aceasta aparţine
specialistului din ramura cercetării în care se folosesc cunoştinţele dobândite
pentru a câştiga bani, pe scurt spus, în cercetarea aplicativă.
De ce fel de mijloace dispuneam noi care debutam în “meseria” asta
prin anii ‘60, ce ne stimula şi cum reuşeam să nu ajungem nişte simpli
executanţi? O să răspund imediat, dar înainte citiţi vă rog următorul text,
scris de cineva, după aderarea ţării la UE: “Noi, de regulă, încercăm cel mult
să ne ţinem după ei. Obiectivele ne sunt, în cel mai bun caz, de a recupera,
de a ne integra şi aproape niciodată de a prelua trena (…). Nu părem să ne
propunem deocamdată să ridicăm capul din pământ şi să înaintăm pe
undeva, pe cont propriu. Suntem după cum spune o vorbă atribuită lui Henri
24
Coandă, ca barcagii care trag la vâsle, stând cu spatele la viitor” . Mi s-a
părut că, în oarecare măsură, textul se doreşte un răspuns la modul cum se
făcea cercetare aplicativă în vremurile acelea. Adaug acum şi răspunsul
meu,.întrucât cel puţin în colectivul multimetriei digitale în care am activat,
lucrurile n-au stat chiar aşa. Motivaţia era, naturală: veneam de pe băncile
şcolii şi intram direct în partea de elită a meseriei, cum socoteam noi
23
24

Omul recent, H. –R. Patapievici, Ed. Humanitas, 2001
Mintea dinainte, Andrei Manolescu, Dilema Veche, nr. 289, 27 august 2009
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cercetarea. Cel puţin pentru mine era o mare şansă, dublată de o mare
bucurie şi mă străduiam să nu dezamăgesc. Pentru asta, când am
descoperit că pot coresponda, individual şi liber cu orice companie străină,
cerând cea mai recentă documentaţie, mergând până la manuale ce
prezentau aparate similare proiectelor noastre şi până la obţinerea de
componente-mostre-gratuite pentru proiecte, a fost o încântare!
Cum ştiu toţi care au lucrat în branşă şi citesc această carte, noi
aveam de îndeplinit un indicator fără de care ultima faza a unui contract de
cercetare nu se încheia: el se numea economia de valută Vest. E drept că
suna oarecum ca un îndemn la doar “a ne ţine după ei”, dar cel puţin câteva
lucruri pot dezminţi eventuala mulţumire a noastră cu un mod lesnicios şi
limitat de informare pentru a ne rezolva fazele de cercetare: numeroase
brevete ale Institutului, comunicări ştiinţifice la sesiuni de comunicare interne
sau externe ICE-ului, articole la reviste interne sau externe (de obicei:
Electronic Engineering, Electronic Design, Test & Measurement News). Îmi
amintesc că acest “indicator” era mai lesne îndeplinit la ITC, căci
echipamentele celor de aici aveau mai mari dimensiuni, iar pe plăcile cu
circuite imprimate puteau instala piese indigene, nefolosite de fapt în
scheme, în număr suficient de mare încât să asigure economia de valută
dorită… Mărturia o am de la un coleg de facultate care lucra la ITC.
Alt sprijin în documentare venea din partea ICE sau poate de undeva
mai de sus. Exista chiar în ICE un birou special (destinat mai ales celor ce
lucrau în secţiile de cercetare pentru aparatura militară) unde găseam ceva
documentaţie, mai ales manuale de utilizare a unor aparate comune
preocupărilor noastre. Dar lucrurile n-au mers la fel decât până prin a doua
jumătate a anilor ’80 când în ţară s-a redus drastic, aproape de zero
utilizarea componentelor din import (mostrele deveniseră fără rost), iar din
afară, s-a restricţionat şi accesul la documentaţie gratuită, care a durat, până
când România a fost admisă în …NATO (2004). La orice intenţie de
abonare, de pildă la vreo revistă americană, răspunsul era invariabil: We are
sorry, but free subscriptions to…, are currently not being offered in your
country. If you would like to begin a paid subscription to… etc, etc”
Cum mai evadam din laborator…
Absolvisem, înainte de facultate, o Şcoală tehnică de metrologie,
unde învăţasem despre măsurarea multor mărimi fizice, iar la ICE, de o
bucată bună de timp, măsurăm doar mărimi electrice! Mi se părea că
ajunsesem într-o zonă oarecum periferică a lanţului de măsurare a mărimilor
din natura, care, în majoritate nici nu sunt electrice… Aparatele elaborate în
laborator ajungeau tot într-un laborator, pentru vreo utilizare “de interior”…
Satisfacţia era într-un registru minor fiindcă nu puteam afla dacă cineva chiar
se foloseşte de aparatul de care mă ataşasem în timpul proiectării, dacă
chiar se bucura cineva de el. Începusem sa fiu invidios pe cei din laboratorul
vecin, care măsurau mărimi ne-electrice, pentru că ei se deplasau la locul
măsurării; când s-a ivit ocazia am acceptat pe loc o colaborare cu ei. Aşa s-a
amplificat dorinţa de a “evada” din laborator, pentru a lucra şi la aplicaţii
nemijlocite, în lumea industrială.
N-a fost uşor, mai ales din pricina atitudinii, rezervată, temătoare
chiar, a şefului de laborator: “Vrei să ratezi vreo şarjă de oţel să ne
desfiinţeze ăştia?” a sunat verdictul când îmi exprimasem dorinţa de a
colabora la un echipament destinat Combinatului metalurgic Galaţi. N-am
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renunţat, am absolvit lecţia răbdării care mi-a oferit, până la urma, câteva
prilejuri de “evadare” din laborator. Să urmărim pe cele care au câte o scurtă
povestioară.
a) Primul prilej - în 1975, unul mai puţin …riscant, acceptat deci de
superiori, a adus o colaborare ICE-ITC-ICEMENERG, la care am contribuit
cu un convertor A/D cu două canale, 10 bit, ca parte de intrare a unui
“Terminal specializat în colectarea şi prelucrarea statistică a rezultatelor
măsurărilor în regim dinamic”. Prima aplicaţie a fost cuplarea la un sistem de
traductori tensometrici ai unei platforme de cântărire din mers a vagoanelor
de cale ferată. Am experimenta-o cu succes în depoul Gării de Nord,
împingând vagonul de colo-colo, deasupra platformei, împreuna cu colegul
meu Traian Ciobanu de la ITC şi a conducătorului de proiect, Ştefan Popovici
de la ICEMENERG.
b) Al doilea prilej - în 1976-1977, urmare a dezastrelor pricinuite de
inundaţiile anului 1975, când s-a lansat o licitaţie internaţională pentru
elaborarea unui “Sistem de avertizare automată hidrometeorologică a
inundaţiilor”, care a fost câştigată de România, prin IPA. În acest sistem se
colectau şi se prelucrau date meteorologice provenite de la senzori folosiţi
pentru: determinarea căderilor de precipitaţii, pentru măsurarea nivelului
apelor, a temperaturii ambiante. Mi-au revenit două module: b1) conversia
A/D care prelua tensiunea unificată provenită de la traductoare şi b2)
interfaţa pentru măsurarea temperaturilor cu termorezistenţă de Platină.
Consumul extrem de redus impus întregului sistem (alimentare autonomă,
24V, 3 luni) si condiţiile climatice drastice pentru funcţionare (-400C - +500C,
umiditate 98%), m-au obligat la folosirea de componente în exclusivitate de
import, din categoria climatică militară, echipamentul amplasându-se la
câţiva metri adâncime, în zona de izvor a Oltului. Nu e puţin lucru să ai
ocazia de a te bucura zărind pe fereastra camerei climatice stratul de brumă
pe întreaga placă a convertorului, iar zeroul să nu fugă dincolo de limitele a ±
½ digit.
c) A urmat şi “evadarea” la un …Combinat. La cel din Slatina (IAS),
unde oxidul de aluminiu se dizolva în criolit pentru a se introduce apoi, în
cuve speciale de reducere prin electroliză. Acest proces necesita urmărire
atentă şi continuă. Parametrul care definea cel mai bine funcţionarea cuvei
de electroliză, era tensiunea continuă dintre electrozi, de aproximativ 4,5V.
Dispuneau de instrumente analogice montate, câte unul lângă fiecare din
cele 200 de cuve, instrumente ecranate împotriva puternicului câmp
magnetic, având însă o indicaţie puţin lizibilă, multe fiind defecte, şi se dorea
înlocuirea acestora cu voltmetre numerice. Am elaborat trei exemplare,
numite E-0305, cu 3½ cifre (100µV-1000V, 0,1%ct + 0,05%c.s., intrare
flotantă) destinat funcţionării fără întrerupere în medii ostile ca cel din acest
Combinat. Aici, toate ferestrele erau mătuite de excesul de fluor, hala de
electroliză era un adevărat iad, cu fluctuaţii imense de temperatură, iluminare
extrem de redusă, atmosfera încărcată cu praf şi fluor (criolitul este o fluorură
naturală de sodiu şi aluminiu), iar când cuva se acoperea cu o crustă groasă,
rezistentă, un muncitor care, presupunând că era cu ochii pe instrumentul de
măsurare a tensiunii – observând depăşirea lui 4,5V -, şi nu se odihnea în
afara halei (se lucra în 3 schimburi), trebuia să apară cu un ciocan pneumatic
pe roţi, să spargă crusta… Cu toată teama ce m-a cuprins pentru posibile
urmări, am îndrăznit să iau contractul. Am dotat voltmetrele cu: LED-uri de
dimensiuni mari; cu un circuit integrat pe scară largă (CMOS), pentru o mare
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fiabilitate, consum redus, corecţie automată a nulului, impedanţă de intrare
peste 1000 MΏ . O deosebită atenţie am acordat asigurării măsurării corecte
în prezenţa unor tensiuni de mod comun foarte ridicate (până la 1000V,
datorată conectării în serie a tuturor cuvelor şi alimentarea lor de la +900V.
Voltmetrele acestea montate la vedere, pe braţele cuvelor au avut o istorie
oarecum zbuciumată, la propriu. După vreo trei luni, am primit la …reparat
două dintre ele, strâmbate (caseta era din aluminiu) şi zgâriate. Inginerul
care se ocupase cu modernizarea la combinat, mi-a mărturisit jenat, că au
fost “atinse”, din greşeală…, de ciocanul pneumatic pe roţi mânuit de un
muncitor, supărat probabil că prea arătau des depăşirea valorii critice de
4,5V… Am consemnat-o ca …evadare eşuată. Era în primăvara lui 1981.
d) Dar încă neastâmpărat, în 1982, recidivez în domeniul cântăririi de
vagoane, acum în regim static. A fost solicitarea întreprinderii Balanţa Sibiu care elabora sistemul de cântărire a vagoanelor din incinta Combinatului
chimic Făgăraş -, pentru un voltmetru numeric şi sursă de tensiune continuă
stabilizată. Am proiectat şi realizat împreună cu colegul Niţu Emil, pe E-0311,
capabil să măsoare tensiuni în intervalul 10µV…20V, cu eroare de măsurare
la 230C de ±(0,02%din ct. + 0,01%din c.s), intrare flotantă, ieşiri BCD paralel
etc., iar sursa, încorporată în aceeaşi casetă, tip Metroset, oferea tensiuni
continue cu valori de 5V (reglabilă între 5 şi 8V), 10V (reglabilă între 8 şi
13V) şi 15V (reglabilă între 13 şi 18V), la curent maxim de 300mA. Aparatul a
fost bine primit şi a avut utilizare îndelungată din câte am aflat ulterior.
Cât de sus s-a ajuns
O să încerc să amintesc despre ceea ce a fost mai reprezentativ în
rezultatele cercetărilor şi proiectărilor noastre şi o fac pentru o parte din
colectivul laboratorului de Aparate pentru măsurarea mărimilor electrice, cea
care s-a ocupat de multimetria digitală. Desigur că mă voi referi la produsele
care au depăşit faza de omologare, căci nu se urmărea mai departe de seria
zero, “viitorul” acestor aparate preluate pentru fabricaţie în serie de către un
beneficiar.
Încep cu Multimetrul digital E 0306 (Fig.2), de 4½ cifre, omologat în
1978. Acesta a fost ultimul prototip la care s-au folosit mostre obţinute gratuit
din vest, pentru toate componentele decisive în asigurarea performanţelor
prestabilite. Am avut ocazia să revăd, patru ani mai târziu, unul din cele trei
prototipuri prezentate la omologare. Aflând că nu i se refăcuse niciodată
calibrarea conform recomandărilor noastre, la 3 şi la 6 luni, curiozitatea m-a
îndemnat să-i fac verificarea acurateţii măsurărilor acestui exemplar.
Rezultatul: exemplar! Abateri minore, în limitele permise de caracteristicile pe
care le avea la omologare şi în specificaţii! Enumăr, scurt, doar principalele
performanţe ale acestui ultrastabil multimetru:
a) Eroarea de măsurare a tensiunii - funcţia de bază: ±(0.01% din
citire +0.01% din capăt de scală);
b) Rezoluţii: 10μV - tensiuni continue; 100μV - tensiuni alternative,
10mΩ – rezistenţe;
c) Afişaj, evident cu LED-uri (se fabricau deja în ţară);
d) Dezavantaj: multe reglaje, vizibile şi în Fig.3, care prezintă
interiorul acestui aparat. Folosirea de componente de import extrem de
stabile (dar scumpe) în circuitele care implicau reglaje, asigurau însă
stabilitatea generală. Îmi amintesc că E-0306 se putea compara, cu câteva
rezerve, cu aparate din aceeaşi clasă, de la companii vestice renumite:
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Hewlett Packard, Fluke, Philips, Solartron. Pe acestea nu le-am mai găsit pe
internet, dar ar trebui sa se afle, dacă nu prin ...muzee tehnice, cu siguranţă
pe la mici companii de servicii, fiindcă pe net, se află în prezent şi multimetre
digitale, de 5 ½ cifre, din acele timpuri, oferite la diverse licitaţii. M-ar bucura
ca după apariţia acestei cărţi coordonată de Doamna Millea, să am surpriza
ca un cititor să-mi poată spune că şi un exemplar E-0306 se află în cutare
loc...
Acest aparat a fost, din câte ştiu, şi primul din laboratorul unde
lucram, care a …călătorit în afara ţării. S-a întâmplat să fie spre Est, la
Moscova. Directorul Valeriu Ciocionica, odată ajuns Vicepreşedinte la CNST,
a recomandat ca aparatele selectate pentru a merge la Târgul de la Moscova
din 1981, să fie însoţite de cei ce au lucrat la ele. Cred că asta se făcea
prima oară, căci însoţitorii de regulă, erau reprezentanţi ai Electronum sau
Tehnoimport. Aparatele erau …prezentabile, cu aspect comercial, datorită tot
directorului Valeriu Ciocionica, care introdusese de ceva timp, în ICE,
tipizarea casetelor, sistemul numindu-se METROSET. Am fost la acel târg
împreună cu colega mea Anca Caprini, care proiectase toată partea digitală
a acestui multimetru. Surpriza a fost majoră în multe privinţe, pentru că
descindeam într-un oraş în care doar cu un an în urmă se desfăşurase una
din Olimpiadele sportive de vară. Am fost cazaţi în hoteluri luxoase, străzile
erau foarte largi dar cu prioritate limitată pentru pietoni, toate intersecţiile
având traversări subterane; o librărie uriaşă, superbă, pe b-dul Kalinin,
găzduia toate cărţile tehnice americane apărute recent, aici fiind în traducere.
Am locuit 3 săptămâni într-un oraş în care am mâncat pentru prima oară
lapte la carton, pâine a cărei prospeţime o încercai la intrare în magazin, cu o
lingură de lemn, pe un panou unde se expuneau mostre - felii din toate
culorile. Nicio coadă la niciun fel de aliment (noi veneam de unde zahărul,
uleiul, brânza …)
Nu, n-am uitat de aparat. În ce-l priveşte pe E-0306, îmi amintesc că
mai ales vizitatorii din ţările baltice, ne-au întrebat cu ce componente l-am
realizat pentru astfel de performanţe!.... Întrebare de specialist şi le-am putut
răspunde, mulţumindu-i, sper. Urmările? Necunoscute (de mine).
*
Sosise şi vremea când se anunţa apariţia pe scară largă a
microprocesoarelor !… Am încercat să ne direcţionăm rapid spre utilizarea
lor în echipamentele concepute de laboratorul 2. Primul aparat, probabil din
întregul ICE, ramura civila (nu ştiu ce se întâmpla în ramura militară), care a
fost echipat cu un microprocesor de 8-bit (8080, de fabricaţie RDG), a fost
Data Logger-ul E 1100 (Fig 1), având ca responsabil de Tema pe Anca
Caprini, care a condus strălucit, cu autoritate şi îndemânare, un proiect
extrem de complex, al cărui prototip era destinat microproducţiei ICE. Acest
echipament, spre bucuria mea, s-a abătut spectaculos de la linia
preocupărilor de până atunci, ale compartimentului de multimetrie digitală,
atât prin amploarea capacităţii de măsurare, cât şi prin imixtiunea în
domeniul măsurării mărimilor …neelectrice! Sistemul compact pentru
acumularea datelor, era destinat măsurării cu precizii înalte şi înregistrării
tensiunilor continue între 10μV şi 10V, cu eroarea de măsurare maximă de
±(0.02% ct. +0,01% c.s.). Dispunea de un multiplexor la intrare cu 30 de
canale. Elementele de comutaţie ale acestuia erau relee special construite în
laborator, folosind contacte Reed din import de asemenea speciale, plasate
pe o parte a plăcii cu circuit imprimat, cinci dintre contacte fiind acţionate de
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o bobină cu miez de fier aşezată pe cealaltă parte a plăcii. În felul acesta
asiguram reducerea tensiunii termoelectromotoare de contact sub 5μV. Un
amplificator de intrare cu modulare-demodulare, în bucla Goldberg, conectat
în reacţie serie, asigura o impedanţă ridicată la intrare (1000 MΏ), o derivă
de tensiune sub 1 μV/0C şi un curent de intrare sub 500 pA. “Abaterea” de
care aminteam, consta în măsurarea şi înregistrarea temperaturilor cu
sensibilitatea 0,20C şi eroarea ±1,50C, folosind ca senzori trei tipuri de
termocupluri: J(Fier-Constantan) (0…+7500C), K(Cromel-Alumel) (şi
T(Cupru-Constantan)
(-1000C…+4000C).
1200C…+13700C)
Microprocesorul se “ocupa” şi de liniarizarea caracteristicilor acestor senzori
industriali, pentru care s-a folosit metoda polinomului lui Newton de
interpolare cu diferenţe finite, de tip descendent (la dreapta). Să remarcăm şi
alte câteva caracteristici importante, datorate priceperii lui Anca Caprini de a
extrage cât se putea din virtuţile microprocesorului pentru a înzestra
echipamentul cu:
- programabilitate pentru afişarea datei şi orei înregistrării, a limitelor
maxime pentru mărimile măsurate, legea folosirii fiecărui canal;
- redarea rezultatelor prin afişare cu LED-uri dar şi înregistrare pe
mini-imprimantă termică, încorporată;
- interfaţă serială standard RS232C dar şi buclă de curent 20mA.
Greutatea de 16Kg ar putea părea ridicată, dar nu şi pentru posibilităţile
acelui timp, chiar în comparaţie cu un aparat oarecum apropiat “din afară”.
Găsesc o însemnare în agenda mea: «E-1100 - o premieră în România, nu
este cu nimic mai prejos decât Compact Logger 3430 de la SOLARTRON
(Schlumberger)»
Omologarea acestui aparat a avut loc în 1981, dar nu cunosc
urmările, adică fabricarea vreunui exemplar la microproducţia ICE. E posibil
ca criza componentelor de import, care s-a înteţit chiar în acei ani, să fi
împiedicat fabricarea acestuia.
*
Ne apropiem de finalul anilor ’80 şi am contribuit (ca responsabil de
Temă), printre alte aparate de măsurare de mai mică anvergură, şi la
realizarea pentru IEMI, a Multimetrului Digital de Sistem E-0309, pe care-l
consider a fi cel mai bun produs realizat la ICE în clasa multimetrelor digitale.
Prototipul s-a omologat în 1987, fiind un aparat programabil, cu 4½ cifre cu
care se puteau măsura:
a) tensiune continuă: ±10µV …±1000V cu rezistenţa de intrare peste
1000MΩ pe scalele fără atenuare (200mV, 2V, 20V);
b) tensiune alternativă (True RMS): 100uV …350V pentru
50Hz…100kHz;
c) rezistenţa electrică: 10mΩ…20MΩ şi
d) temperatura: -200,00C …+800,0 0C, cu senzorul Pt 100.
Construcţia modulară a acestui aparat, tip boxă-în-boxă, cu
transformator ultraecranat, asigura o măsurare flotantă, cu gardă şi
sincronizare cu frecvenţa reţelei, apt pentru măsurări stabile în medii puternic
perturbate. Restricţionarea folosirii importului de componente speciale, ne-a
determinat să înzestrăm aparatul cu calibrare automată, pentru care s-a
elaborat un bloc special cu etaloane pentru tensiune continuă şi rezistenţe
(trei tensiuni cu stabilitate de 10 ori mai bună decât precizia aparatului:
+10,0000V, +1,00000V, 0,100000V pentru autocalibrare, două tensiuni de
referinţă, de 2,3V, pentru convertorul A/D şi trei rezistoare etalon: 1,0000KΩ;
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100,00KΩ; 100,00KΩ pentru măsurarea rezistenţelor). Stabilitatea foarte
ridicată a etaloanelor (pentru tensiuni fiind sub 2ppm/0C), s-a asigurat prin
introducerea într-o incintă termostatată, la o temperatură de +600C, cu
abatere de ± 10C pentru ambiant de –200C - +200C, plasată pe o placă cu
circuit imprimat. Am constatat ulterior cât de grea misiune pregătiserăm noi,
celor ce urmau să fabrice acest aparat, cu bloc de etaloane... În afara
reducerii importului de componente speciale, câştigul era şi o simplificare
majoră a recalibrării periodice, pentru care, acum era suficientă doar
verificarea şi calibrarea acestui bloc de etaloane.
Aparatul era controlat de două microprocesoare 8080, un Master în
zona de prelucrare a rezultatelor măsurărilor şi a interfeţelor standard
IEC625 şi RS232C şi un Slave pentru comenzile din blocul analogic de
măsurare propriu zisă, aceste blocuri logice fiind proiectate cu pricepere şi
responsabilitate de colegii mei Victor Prodescu şi Mihai Zamfir. Multimetrul a
fost inclus într-o caseta Metroset 6, la dimensiuni tipizate pentru a putea fi
folosit şi în echipamente complexe, tip Rack.
Erorile de măsurare, pentru principalele scale de măsurare erau:
0
0
- Tensiune continuă: ±(0,01%ct. + 2 unit) la 23 C±2 C şi ±(0,02%ct.
0
0
+2 unit) la 23 C±5 C şi pentru 30 zile;
- Tens. alternativă: ± (0,5%ct + 10 unit) la 230C±50C, pentru
50Hz…1kHz şi 30 de zile
- Rezistenţe: ±(0,02%ct. + 4 unit) la 230C±50C şi pentru 30 de zile.
- Temperatura: max. ±1,50C fără eroarea senzorului Pt100, W100=
1,3830 cu 4 terminale; rezoluţie 0,10C
Multimetrul acesta avea 21 de programe adresabile de la panou,
printre care:
- afişarea diferenţei dintre valoarea măsurată şi o constantă
introdusă de la panou;
- verificarea indicatoarelor de pe panou precum şi a memoriei RAMMaster şi Slave;
- timpul de integrare a semnalului pentru asigurarea sincronizării cu
perioada reţelei;
- start exterior pentru ciclul de măsurare;
- acumularea până la 20 de valori măsurate;
- afişarea valorii medii a rezultatelor acumulate precum şi a limitelor
maximă şi minimă a acestora; comparare cu limite şi afişare tip PASS/FAIL
0
0
- afişarea unităţilor de temperatură: C sau F;
filtrare digitală;
- încărcare de programe (sub 512 octeţi) prin interfaţa RS232C, dar
şi furnizare de rezultate prin această interfaţă
Trebuie menţionat şi că multimetrul acesta permitea selectarea unui
mod de comutare automată a scalelor (autoranging) pentru măsurarea
tensiunilor continue sub 300VDC, iar autocalibrarea era posibilă doar pentru
tensiuni continue şi rezistenţe.
Trecând peste alte câteva caracteristici ale acestui aparat “de
sistem”, o să amintesc că el putea fi utilizat şi în regim de lucru de la distanţă
(remote), graţie interfeţei standard IEC625 respectând întregul protocol de
comunicare al acestei interfeţe.
N-aş dori să confirm vreo pronunţată asemănare cu un aparat din
lista celor elaborate de mari companii ca Fluke, Keithley, Solartron etc., dar
toţi din echipă ne-am străduit să cumulăm în acest instrument sofisticat, cât
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mai multe din virtuţile multimetrelor acestor companii. Intuiam însă că până
să ajungă acest aparat pe piaţă, era un drum tare anevoios...
În imaginile anexate acestui text (Fig. 4, 5, 6), se poate remarca
complexitatea constructivă a acestui multimetru, deosebit de tot ce i-a
precedat şi care a făcut posibile calităţile lui aparte.
Aduc mulţumirile mele sincere întregii echipe care a lucrat la acest
complicat aparat de măsurare. Din el au făcut parte, în ordine alfabetică:
Alesu Paul (convertor True RMS); Constantinescu Ion; Opriş Pompiliu
(colaborare - Amplificator intrare}; Prodescu Victor şi Mihai Zamfir (logica,
programabilitate, procesare, interfeţe tastatura, afişare); Stănescu Lucian
(colaborare - Bloc etaloane). Ii puteţi vedea, aproape pe toţi în fotografia din
Fig. 7, prezenţi la o sesiune de comunicări.
Mirările mele ...germane
Acest aparat (ca prototip!) a călătorit mai mult decât E-0306, luând
întâi calea Vestului, în RDG, prin toamna lui 1988, din partea ICE şi apoi la
Moscova, prin februarie 1989, din partea lui IEMI.
Nu ştiu cum s-a “prezentat” el la Moscova, dar ştiu ca prima lui
călătorie s-a întâmplat în urma vizitei la ICE a reprezentanţilor unei fabrici de
aparatură electronică de măsurare, din Erfurt. Fabrica asta (i-am uitat
numele) producea deja un multimetru având câteva caracteristici similare cu
E-0309, dar înălţimea lui era dublă, îi lipsea programabilitatea, măsurarea
temperaturii şi alte câteva performanţe. În urma acestei vizite înţelesesem că
doreau să-l fabrice, dar numai după ce specialiştii fabricii îl vor analiza în
propriul laborator! S-a refăcut unul dintre prototipuri care, trecând prin
probele omologării nu mai era atât de ...prezentabil şi, în octombrie 1988 a
fost trimis la Erfurt, iar in decembrie ne-a fost solicitată o documentaţie
completă (caracteristici tehnice, scheme, instrucţiuni de utilizare), toate în
limba germană. Prin aprilie 1989 aflam de la Erfurt ca multimetrul s-a
defectat în timpul probelor... În această situaţie, s-a decis deplasarea la
Erfurt a unei delegaţii cu reprezentanţi ai ICE şi IEMI (beneficiarul de drept).
Fiind responsabil al acestui prototip omologat, am plecat la Erfurt împreună
cu Anca Caprini şi cu Anca Botescu din partea IEMI. Îmi închipuiam că e
bine ca, acolo, să am o prezenţă …agreabilă şi mi-am cumpărat, înaintea
plecării, un palton nou... Când am descins, exact la miezul nopţii, în acel
frumos oraş, am avut senzaţia că din tren coboram pe o scenă iluminată
puternic de felinare stradale de epocă. Pe lumina însă, a doua zi, şoc ! Eram
singura persoană de pe stradă, în palton… Toată suflarea, cu mic cu mare,
era îmbrăcată în jackets şi jeans. Odată ajunşi la fabrică - gazda noastră de
fapt, speram în invitaţia de a participa la investigarea defecţiunilor apărute la
testarea aparatului trimis cu câteva luni înainte. Altfel la ce fuseserăm
trimişi!? Nici vorbă de asta! M-au refuzat ferm! Prima mea mirare! La prânz,
suntem totuşi invitaţi undeva: la cantina fabricii. Nu-mi amintesc felurile de
mâncare, dar nu uit că …uitaseră să ne aducă pâine. A doua mea mirare,
pentru că ştiau de unde venim! După această masă neîndestulătoare, un
reprezentant al laboratorului fabricii, ne anunţă ce deja ştiam, ca aparatul n-a
corespuns testelor efectuate şi că …s-a defectat ! A treia mea mirare! La
întrebările mele privind respectarea întocmai a atenţionărilor referitoare la
interzicerea depăşirii unor tensiuni (peste 500V la bornele de măsurare a
rezistenţelor şi 300V pe Autoranging), care ar fi putut deteriora aparatul şi
care erau marcate cu litere colorate atât pe panoul frontal cât şi în manualul
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de utilizare ce însoţea aparatul, răspunsul a fost vag. Doamna Caprini ştia
bine germana şi ne-am dat seama de bâlbâiala lor. Oare mai trebuia insistat
cu întrebările când venisem la o fabrică ce producea astfel de aparate? Nu
ne-au prezentat nici buletinul de verificări, cu atât cât reuşiseră ei să-l
completeze. Abia la revenirea noastră şi a aparatului (acesta, prin poştă) în
ţară, căutând defecţiunea, ne-am dat seama că ei păstraseră la intrare
1000VDC şi au trecut pe funcţia AUTO, adică pe comutarea automată a
scalelor (interzisă peste 300V). Nu ştiu dacă ei citiseră specificaţiile sau ăsta
trebuia să fie deznodământul… Cumplit final pentru trei oameni care
făcuseră atâta cale ca să li se spună, după o jumătate de zi şi o masă fără
pâine că au venit degeaba…
Înainte cu o zi de finalul nefericitei noastre vizite, am avut parte de o
oarecare consolare: suntem plimbaţi la Weimar şi ni s-a oferit un prânz cu
numai o supă din ficăţei de pui, însă într-un restaurant frumos, liniştit, cu
muzică-n surdină. Doar pentru atât i s-au dat bani de la fabrică, ne-a
mărturisit, oarecum jenat, însoţitorul nostru. Era a patra mea mirare (ştiind că
la noi, în ţară, oaspeţii acestei fabrici fuseseră altfel trataţi !)
Am părăsit dezamăgit Erfurtul şi, într-o scurtă staţionare în Berlinul
împânzit cu militari ruşi, am mai avut timp pentru o vizită rapidă la
PERGAMONMUSEUM. Nu mai ştiu de ce, aparatul s-a reîntors în ţară, prin
poştă, abia în septembrie ‘89…
O să mai zăbovesc puţin la istoria acestui multimetru, mai ales că
promisesem ceva mai înainte, completând-o cu perioada cea mai dificilă din
existenţa lui: seria zero, cea care trebuia să garanteze că acest aparat e
reproductibil şi pregătit să intre în fabricaţie! In notele mele dintr-o agendă,
găsesc ca aparatele acestei serii vin la ICE prin noiembrie 1988 pentru a le
pune în funcţiune (nu era neapărat obligaţia proiectantului, dar aşa se
convenise între părţi, să oferim un sprijin mai substanţial decât cel scris - de
asistenţă.) Deşi nu-mi amintesc cu plăcere, m-a supărat cel mai mult
dezorganizarea şi detaşarea din colectivul ce se ocupa de realizarea seriei
zero, în vederea iminentei omologări la INMB! Nu trec nici peste neglijenţa cu
care erau realizate o parte din plăcile aparatului, generatoare de defecte la
probele dure ca: şocuri, vibraţii şi zdruncinări. Cel mai mult am avut de furcă
cu pretenţiosul bloc al etaloanelor, neînţelegându-se ce însemnătate ar
putea avea cei 2ppm/0C, un parametru cheie al blocului de etaloane, în care
rezida în mare măsură stabilitatea măsurărilor acestui prea pretenţios aparat
pentru a intra în fabricaţia de serie, în condiţiile acelor vremuri. Când nu
respecţi nici lista componentelor mai speciale (un β108A, produs la IPRS,
era obligatoriu de utilizat în blocul etaloanelor, dar el nu era prezent în
exemplarele seriei zero!?), ce speranţe să ai pentru mai mult? După destulă
trudă, se urneşte omologarea cu INMB abia în primăvara anului următor. Prin
luna mai însă, în plină omologare, INMB ...sistează încercările obligând la
remedieri, refaceri etc. Ni s-au readus aparatele la ICE, am făcut tot ce se
putea să le reabilităm pentru a le face cât mai apropiate de prototipuri, care
trecuseră fără incidente, toate probele omologării cu INMB Am repetat noi şi
probele de omologare mai dificile, iar aceasta s-a reluat la 31 mai. Notele
mele din acele zile, arătau că fuseseră depăşite cu succes probele grele
abandonate anterior (vibraţii, zdruncinări, şocuri, depozitări la căldură şi frig,
rejecţia serie şi de mod comun, rămânând anduranţa – 200 ore funcţionare
continuă, precizia după 30 de zile, căldura umedă pentru verificarea
transformatorului de reţea la posibila străpungere pentru 2000V)
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Închei, oarecum surprinzător şi pentru mine, care pătimisem destule
cu acest E-0309: imediat după ce revenise aparatul defect(at) în RDG, pe la
început de septembrie ’89, cum spuneam, sunt convocat la IEMI, pentru o
discuţie în cabinetul directorului Vulcan. Au mai fost de faţă Anca Botescu şi
Ion Alexiu, şi s-a hotărât pregătirea a două multimetre E-0309, noi, de serie,
pentru a fi trimise la ...testarea finală, în RDG... Am coordonat această
pregătire, în final aparatele fiind supuse măsurărilor de casă etc., etc. Oare
îşi schimbaseră părerea nemţii de la Erfurt, să fi fost alţii, nu mai ştiu ?!... Nu
mai era mult, cam 3 luni, şi ne-am schimbat cu toţii... Viaţa aparatului ăsta
cred că s-a încheiat atunci... Urma...,
Declinul cu un preambul despre:
Neputinţa de a aborda măsurarea tensiunilor extrem de mici
Presupun ca la o şedinţă a CAER, s-o fi prezentat şi E-0309, prin
‘88, de la care tocmai se întorsese şeful de laborator, căci primele lui cuvinte
au fost: “trebuie să faci multimetrul cu rezoluţie 1 µV”; se va exporta în
Cuba!”…
Poate chiar îi daţi dreptate, dacă mă gândesc că în expunerea de
până aici, nu vorbesc nicăieri de rezoluţii sub 10µV şi odată tot trebuia să ne
ocupăm şi de 1µV... Dar eu am considerat acest “îndemn” a fi o glumă, în
împrejurările acelor ani, care ne separau de tehnologia din afară,
transformând din start, dorinţa şefului în utopie. O să insist puţin asupra
chestiunii, pentru ca aceste vorbe să nu pară goale declaraţii, ci să ne facem,
împreună, o idee despre aventura intrării în lumea măsurărilor la nivel de
microvolt...
E de la sine înţeles că a ajunge la rezoluţia de 1µV pentru
măsurarea tensiunii continue, după destulă experienţă, devenise o dorinţă
legitimă a mea şi poate, şi a colegilor mei, dar cum să porneşti, oare, într-o
asemenea “aventură” când nu puteai cheltui decât LEI şi nici măcar 1$ !?...
Să lămurim întâi trei termeni cruciali ce trebuie să-i aibă în minte un
proiectant de aparatură de măsurare: precizie, acurateţe şi rezoluţie. Pe doi
dintre ei i-am întâlnit deseori până aici. Asadar, precizia se referă la
repetabilitatea unei măsurări, acurateţea exprima gradul de apropiere a
rezultatului măsurării de valoarea reală a mărimii măsurate, iar rezoluţia este
cea mai mică variaţie detectabilă a mărimii măsurate. Dacă nu se înţeleg
diferenţele dintre cei trei parametri, e posibil ca aceştia să coexiste în
proporţii foarte diferite, obţinându-se un instrument la care rezoluţia să fie
excelentă, precizia mediocră şi acurateţea dezastroasă... Explicaţia e că
rezoluţia depinde de tipul convertorului A/D, precizia măsurării de numărul
cifrelor afişate, de zgomotul aparatului, iar acurateţea atât de zgomot cât şi
de erorile de offset ale amplificării, de erorile referinţei, de tensiunile
termoelectromotoare parazite etc. Pentru a le armoniza e nevoie de
componente speciale de care, la timpul acela, nu putea fi vorba să existe în
ţară. Nu era vreo certitudine nici că se puteau obţine din afară, chiar şi în
lipsa interdicţiei interne, fiindcă multe dintre ele începuseră să fie
restricţionate pentru România, de cei din afară!... Dar dincolo de
componente, ca să abordezi aparatură de asemenea clasă, era nevoie şi de
investiţii costisitoare în instrumentaţia de testare în timpul proiectării unor
asemenea echipamente. Pentru asta amintesc doar două aparate, absolut
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indispensabile: a) osciloscop analogic cu cel puţin 1mV/div, pentru sonda x1,
cu preamplificator de instrumentaţie, pentru identificarea şi estimarea
surselor de zgomot; b) un nanovoltmetru sau un standard de tensiune
continuă cu rezoluţie de cel puţin 100nanoVolţi. Sub ce motiv se puteau
importa aceste extrem de scumpe echipamente, într-o perioadă atât de
restrictivă nu doar în privinţa cercetării? În ICE, am avut şansa de a verifica,
în timpul proiectării, doar voltmetre cu rezoluţie nu mai bună de 10µV, fiindcă
laboratorul de metrologie dispunea de un standard Fluke 335A, cu rezoluţie
de 1µV. Mai avea INMB unul similar, care, în ciuda rezoluţiei foarte bună, nu
se folosea şi pentru omologări, ci era preferat compensatorul, cum am văzut
deja, alimentat de la etaloane de tensiune termostatate, pentru o stabilitate,
precizie şi acurateţe garantate. Dar pentru noi, acest standard a fost sprijin
inegalabil, în proiectarea multimetrelor. O poveste hilară a avut acest aparat
preţios, pierzându-şi calibrarea după o ...dezinsecţie a laboratoarelor din
Institut. Când mi s-a permis să-l deschid am avut în faţa ochilor o imagine cel
puţin greţoasă: toate cele şapte decade erau îmbâcsite cu gândaci... ale
căror corpuri, încă neuscate, modificaseră elementele ce determinau
calibrarea... Să mai vorbim de voltmetre cu rezoluţia de 1µV, cu precizie şi
acurateţe corelate, proiectate la ICE şi chiar ...construite în România anilor
’80, după tot ce s-a întâmplat cu omologarea seriei zero a lui E-0309, când
nu se putea multiplica nici măcar un bloc cu tensiuni de referinţă folosind
componente româneşti, necesar unui voltmetru de doar 10µV rezoluţie ?!...
Cred că am vorbit destul şi deja mă tem că v-am plictisit.
Peste ani şi în alt context, am reuşit să ajung şi să depăşesc limita
acelui cândva intangibil microvolt. Tehnologia adusese pe piaţă componente
extrem de compacte, convertoare A/D de 24 de biţi, amplificatoare
instrumentale într-o singură capsulă, iar o vorba a cuiva 25 : “Microvolt
resolution is obtainable by all who truly fear their boss”, chiar avea
credibilitate, de care nu putea fi vorba însă la auzul amintitei porunci a şefului
de laborator...
Nu-mi amintesc ca argumentele mele să fi convins pe acesta să
renunţe la pretenţia sa exagerată, dar, “la schimb”, am propus ca nouă
Temă, ceva deloc spectaculos, ba chiar o decădere, o reîntoarcere la trecut,
ceva care chiar se putea face în acel timp şi anume: proiectarea unei serii de
Instrumente digitale de panou, de 3½ şi 4½ cifre, (Fig. 8 şi Fig. 9) urmând să
fie fabricate în Microproducţia ICE-ului. Adică propuneam o întoarcere la
proiecte deja consumate. Amintiţi-vă de E-0305 din 1981, pentru Slatina, dar
aş menţiona şi un alt voltmetru numeric de panou, E-0308 (1mV...1,999mV),
destinat lui IEMI, omologat prin 1985, care se şi fabricase în serie. Acesta din
urmă, la solicitarea beneficiarului se realizase cu componente discrete, toate
de fabricaţie românească, care se găseau până şi la dughenele din strada
Academiei…
Noua serie era însă superioară lui E-0308, nu şi lui E-0305, prin
folosirea de circuite integrate pe scara mai largă, dar fabricate în ţară. Erau
voltmetre (0,1mV…199,9mV; 0,1mV…1,1999mV, iar cu atenuare măsurau
până la 199,99V) şi termometre cu senzor temorezistiv Pt 100, cu rezoluţie
0
0
0
0
0,1 C în intervalul –199,9 C…+199,9 C şi cu rezoluţia 1 C în intervalul –
0
0
200 C…+850 C. Pentru aceste instrumente s-a realizat, în Institut, şi o
25

Microvolt-Level Data Acquisition, Bob Perrin, Circuit Cellar Ink, No. 68, March 1996
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matriţă pentru turnarea casetei din plastic, la dimensiuni ce respectau
decuparea industrială standard de panou, 92mm x 45mm.
Există două întâmplări legate şi de aceste instrumente. Prima a fost
prin 1992 după ce omologasem prototipurile şi când unul din exemplarele cu
4½ cifre a fost expus la Târgul de produse industriale, deschis la expoziţia de
la şosea (actualul Romexpo). Instrumentul acesta, pe lângă o bună precizie
de măsurare ±(0,02%ct +1unit) dispunea şi de câteva opţiuni interesante
pentru aplicaţii industriale: ieşiri digitale pentru rezultatul măsurării în cod
BCD paralel, semnal de sfârşit de măsurare, interfaţare la PC prin Portul
Paralel, startare externă a măsurării. Eram la standul ICE când, în timp de
circa 3 ore, 8 persoane au întrebat dacă-l pot cumpăra pe loc. Nimeni nu se
gândise să prezinte şi un preţ al instrumentului! Vis-à-vis de standul ICE-S.A.
se vindeau, la o coadă mare, montaje hobistice de testare a bateriei
automobilului Dacia…
A doua întâmplare, nu departe de precedenta dintr-un anumit punct
de vedere, a avut loc în 1994. Părăsisem Institutul (1993) şi într-o zi: primesc
un telefon de la Microproducţia ICE-S.A., prin care eram rugat să vin la
Institut să transpun toată documentaţia acestor instrumente, pe ozalid… O
lăsasem în format electronic, atât schemele cât şi circuitele imprimate.
Probabil a fost prima documentaţie, cel puţin din laboratorul 2, prezentată în
aceasta formă, pentru ca abia se aduseseră în ICE câteva computere
personale. M-a mirat solicitarea şi am refuzat-o, considerând că mai stopez
un pic declinul. Nu ştiu dacă aţi fi procedat la fel.
Din păcate nu am mai aflat ce s-a ales de aceste produse proiectate
pentru fabricarea în Microproducţia ICE-S.A. Probabil au avut soarta – deşi
nu era aceeaşi situaţie - pe care au avut-o aparatele ce s-au împotmolit din
pricina componentelor de import
*
Dincolo de orice întâmplări neplăcute, de neajunsuri ale perioadei
trăită în acest Institut, de dezinteresul unor conducători de laborator (“mai e
câte un nebun ca… ăsta, care vrea să mai facă câte ceva” - vorbe ajunse la
urechi prin ‘87-’88), doresc să-mi exprim mulţumirea, cu toată sinceritatea şi
recunoştinţa, că am avut şansa să-mi văd cunoştinţele – încercând mereu să
le îmbunătăţesc - materializate în produse, unele dintre ele reuşite,
iluzionându-mă că ar putea fi utile cândva, undeva, cuiva. Apoi, mulţumesc
pentru modalitatea ordonată, de a împlini un proiect, care mi-a fost de mare
folos în ce a urmat, cercetare/dezvoltare în mediul privat, unde timpul foarte
scurt de ieşire pe piaţa, cu un rezultat sau un produs, este prima solicitare,
obligatorie, a oricărui demers de R&D.
Faptul ca nu am părăsit încă această activitate nici după aproape 20
de ani de la părăsirea ICE, aproape îmi dă fiori, la gândul ca mulţi socot
continuitatea în aceeaşi preocupare un eşec redutabil…
Februarie 2012,
Bucureşti
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Fig.II.8.1. Data Logger E-1100

Fig II.8.2 Multimetru digital E- 0306

Fig.II.8.3. Multimetrul digital E-0306, privire în interior
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Fig.II.8.4. Multimetrul digital de sistem E-0309

Fig II.8.5. Multimetrul E-0309 – vedere în interior
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Fig II.8.6. Multimetrul E-0309 – cu garda montată

Fig.II.8.7. Colectivul de cercetători care au elaborat E-0309
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Fig.II.8.8 Instrumente de panou

Fig II.8.9 Dimensiuni şi cod de comandă
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II.8.2 Laboratorul 4 ICE
ing.Enescu Radu
La înfiinţarea ICE în toamna anului 1966, „Secţia IV – Comunicaţii
speciale” a preluat integral - activitate, dotări şi personal – secţia „SCS
(serviciu constructor şef) IV” din uzinele Electronica, şeful secţiei fiind ing.
Cristea Vartires. Programul de cercetare era concentrat pe realizarea unui
receptor tranzistorizat, în domeniul de la 1,5MHz până la 30MHz destinat
utilizării militare din mers sau staţionare, în domeniul de temperaturi de la 50oC până la +50oC. Denumirea iniţială a produsului a fost XD180. Anterior
SCS IV realizase un receptor cu destinaţie similară, XD160, receptor aflat în
fabricaţia de serie la uzinele Electronica. Noul produs trebuia să aibă
caracteristici tehnice mai bune în ceea ce priveşte sensibilitatea, protecţia la
perturbaţii, precizia şi stabilitatea acordului. Conducătorul colectivului de
cercetare a fost ing. Cristea Vartires, din colectiv făcând parte: ing. Vlad
Predeanu pentru partea de radiofrecvenţă, ing. Ilie Fratu împreună cu ing.
Vasile Huţu şi ing. Radu Enescu pentru oscilatorul local sincronizat, ing.
Aurel Aciobăniţei pentru oscilatorul de interpolare, ing. Angela Voicilă
împreună cu ing. Mihaela Lupu (Voinescu) pentru partea de frecvenţă
intermediară demodulare şi joasă frecvenţă. Proiectarea părţii mecanice a
fost coordonată de teh. pr. Mihai Bohmans. Realizarea produsului a fost o
provocare tehnologică şi tehnică, dacă se au în vedere tehnologiile
disponibile în acel moment şi restricţiile prin tema de cercetare sau prin
embargou privind importul de tranzistoare şi alte componente electrice şi
electronice (ferite şi componente pasive) adecvate echipamentelor militare
(în special pentru domeniul temperaturilor de funcţionare şi fiabilitate),
provocare pe care colectivul de cercetare a depăşit-o reuşind să realizeze 5
prototipuri care au fost omologate în 1969. Prototipurile însoţite de
documentaţia tehnică completă, inclusiv documentaţia tehnologică, au fost
transferate pentru producţia de serie la I.E.M.I. care a produs receptorul
XD180 sub denumirea R3110 până în anul 1984.
Începând cu anul 1969, toate produsele s-au realizat în conformitate
cu prevederile Planului naţional de dezvoltare a industriei de apărare,
caracteristicile tehnice şi funcţionale fiind elaborate de comandamentul
trupelor de transmisiuni, iar denumirile multor echipamente au fost derivate
din denumirea tipului echivalent tactic, importat până atunci din URSS. Din
acest motiv XD180 devine R3110 echivalent tactic cu R311.
În anul 1970 Secţia IV s-a reorganizat în Laboratorul 4 „Staţii radio
pe unde scurte”, şef laborator ing. Ilie Fratu şi în Laboratorul 5 „Staţii radio pe
unde ultrascurte”, şef laborator ing. Vartires Cristea.
În Laboratorul 4 au început activităţile pentru cercetarea staţiei radio
R1300, staţie radio de 50W, cu bandă laterală unică în domeniul de la
1,5MHz până la 12MHz, cu acord discret în trepte de 1kHz. Staţia radio
R1300 reprezenta abordarea şi realizarea pentru prima dată în România a
unui echipament de radiocomunicaţii cu bandă laterală unică, cu o putere de
cel puţin 50W şi cu sinteză de frecvenţe. Staţia radio R1300 era destinată
utilizării mobile, inclusiv instalată pe mijloace cu guri de foc, sau staţionare.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. Ilie Fratu, din
colectiv făcând parte: ing. George Băbuţ pentru partea de radiofrecvenţă,
ing. Angela Voicilă împreună cu ing. Mihaela Lupu, ing. Gabriela Grigore şi
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ing. Ştefania Râpă, pentru partea de frecvenţă intermediară şi prelucrarea
semnalului, ing. Alexandru Oprea pentru blocul de teleimprimare, ing. Radu
Enescu împreună cu ing. Vasile Huţu şi ing. Dragoş Zaharia pentru
sintetizorul de frecvenţe, ing. Gabriel Dogaru pentru oscilatorul
termocompensat, ing. Dan Pupeza împreună cu ing. Vasile Munteanu pentru
amplificatorul de putere, ing. Aurel Aciobăniţei pentru adaptorul de antenă,
ing. Mihai Fulea pentru blocurile de alimentare. Proiectarea structurii
mecanice a fost coordonată de ing. Aurel Aciobăniţei.
Şi realizarea staţiei radio R1300 a fost o provocare tehnologică şi
tehnică, dacă se are în vedere că însuşirea tehnologiei de radiocomunicaţii
BLU, a sintezei frecvenţelor şi a amplificatoarelor tranzistorizate, liniare de
putere pentru radiofrecvenţă, s-a făcut din mers şi că arhitectura staţiei a fost
subordonată filtrelor cu cuarţ disponibile, tranzistorilor de putere destinaţi
comunicaţiilor BLU, ca şi a altor tehnologii necesare şi restricţiilor prin tema
de cercetare sau prin embargou privind importul de tranzistori şi alte
componente electrice şi electronice (filtre şi cristale de cuarţ, tranzistoare şi
circuite integrate) adecvate echipamentelor militare (în special domeniul
temperaturilor de funcţionare şi fiabilitatea), provocare pe care colectivul de
cercetare a depăşit-o reuşind să realizeze 2 prototipuri care au fost
omologate în 1973. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă,
inclusiv documentaţia tehnologică, au fost transferate pentru producţia de
serie la I.E.M.I. care a produs staţia radio R1300 până în anul 1988.
În 1974 au început lucrările de cercetare a staţiei radio R1301, staţie
radio derivată din staţia R1300 şi destinată instalării şi exploatării în condiţiile
specifice marinei militare. Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing.
Aurel Aciobăniţei, din colectiv făcând parte ing. Mihai Fulea şi ing. Dan
Teodorescu împreună cu teh. pr. Ion Turcu. Au fost realizate 2 prototipuri
care au fost omologate în 1977. Prototipurile însoţite de documentaţia
tehnică completă, inclusiv documentaţia tehnologică, au fost transferate
pentru producţia de serie la I.E.M.I., care a produs staţia radio R1301 până
în anul 1988.
Ca urmare a experienţei câştigate şi a încrederii MApN că pot fi
cercetate şi realizate produse complexe de radiocomunicaţii în anul 1975 au
început lucrările de cercetare pentru receptorul de clasa I R2500.
Receptorul R2500 trebuia să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz
până la 30MHz, cu acord discret sau cvasicontinuu în trepte de 10Hz, în
toate modurile de transmisie vocală, telegrafie şi teleimprimare, inclusiv
transmisii de date cu viteza adecvată frecvenţei de recepţie. El trebuia să
asigure lucrul în centre de recepţie sau în autospeciale radio în staţionare
sau deplasare, simplex sau duplex, putând fi utilizat şi pe navele marinei
militare. Condiţiile de funcţionare extrem de diferite, întrunite de un singur
echipament, au impus pentru R2500 performanţe electrice, mecanice şi
climatice foarte stricte.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. Vasile Huţu, din
colectiv făcând parte: ing. George Băbuţ pentru partea de radiofrecvenţă,
ing. Radu Enescu împreună cu ing Gabriel Dogaru şi ing Dragoş Zaharia
pentru sintetizorul de frecvenţe, ing. Mihaela Lupu pentru prima schimbare
de frecvenţe, ing. Gabriela Grigore împreună cu ing. Ştefania Râpă pentru a
doua schimbare de frecvenţă şi demodulatoare, ing. Alexandru Oprea
împreună cu Teodor Penea pentru interfeţele de teleimprimare şi transmisii
de date. Pentru evaluarea stării de funcţionare receptorul a fost prevăzut cu

190

un sistem de semnalizare a avariilor şi identificare a blocurilor avariate,
blocuri care puteau fi înlocuite la utilizator fără operaţii ulterioare de reglaj. Sa realizat o structură modulară adecvată cerinţelor mecanice şi climatice.
Proiectarea structurii mecanice a receptorului R2500 a fost coordonată de
ing. Aurel Aciobăniţei din echipa sa făcând parte teh. pr. Ion Turcu şi teh. pr.
Paul Gheorghiu.
Schema bloc a receptorului a fost subordonată obţinerii din import a
familiei de filtre mecanice necesare realizării selectivităţii cerute prin tema de
cercetare şi a filtrului cu cuarţ adecvat acestora. Funcţionarea receptorului
atât în centre de recepţie, cât şi în autospeciale de transmisiuni în apropierea
unor emiţătoare puternice a impus realizarea unei scheme complexe bazată
pe componente specializate, cele mai multe supuse embargoului sau al căror
import necesita aprobare la cel mai înalt nivel. Pentru a evita astfel de
importuri, în paralel cu cercetarea receptorului s-au realizat şi unele
componente, ca oscilator cu cuarţ, termostat, cu intrare rapidă în regim, sau
decodor de sens de rotaţie pentru realizarea butonului de acord continuu
necesar funcţiei de căutare manuală în cazul funcţionării în regim de
monitorizare, miezuri din ferită de foarte înaltă frecvenţă. Aceste componente
au fost fabricate, în serie, în secţia de microproducţie a ICE şi livrate fabricii
producătoare a receptorului.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1980. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică, au fost transferate la I.E.I. care a realizat
producţia de serie a receptorului radio R2500 până în anul 1988. De
asemenea pentru linia de fabricaţie a acestuia au fost realizate 42 utilaje de
control, aparate de măsurare dedicate tehnologiei de încercare pe linia de
fabricaţie.
Tot în 1975 au început lucrările pentru cercetarea staţiei radio
R1180, solicitată de MApN, staţie radio pe unde scurte cu o putere de cel
puţin 500W. Iniţial, şeful colectivului de cercetare a fost numit ing. Ilie Fratu.
Echipa de cercetare s-a constituit cu mare greutate, astfel că lucrările au
întârziat faţă de termenele planificate.
În ianuarie 1978 a fost numit şef de laborator ing. Radu Enescu care
a primit şi sarcina conducerii lucrărilor pentru realizarea staţiei radio R1180.
Cu această ocazie a fost reactualizată tema de cercetare, cerinţele privind
banda de frecvenţe şi modurile de lucru fiind aliniate cu cele ale receptorului
R2500, al cărui model de laborator fusese realizat, receptor care urma să
intre în completul de lucru al staţiei radio.
Pentru rezolvarea problemelor legate de proiectarea mecanică şi
tehnologică în laboratorul 4 a fost organizată o grupă de proiectare
tehnologică, şeful acesteia fiind ing. Aurel Aciobăniţei.
Staţia radio R1180 trebuia să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz
până la 30MHz, cu acord discret în trepte de 10Hz, în toate modurile de
transmisie vocală, telegrafie şi teleimprimare, inclusiv transmisii de date cu
viteza adecvată frecvenţei de lucru. Ea trebuia să asigure lucrul în centre de
emisie sau în auto speciale radio în staţionare sau deplasare, simplex sau
duplex, putând fi utilizată şi pe navele mari ale marinei militare. În acest scop
staţia radio trebuia să fie prevăzută cu posibilitatea adaptării automate într-un
interval de timp de maxim 10 secunde la şase tipuri de antene, cu
caracteristici diferite, specifice modului de lucru. Staţia radio putea să fie
operată în locul de instalare sau telecomandată din punctul de comandă.
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Condiţiile de funcţionare extrem de diferite au impus şi pentru R1180
performanţe electrice, mecanice şi climatice foarte stricte.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. Radu Enescu, din
colectiv făcând parte: ing. Dan Pupeza pentru emiţător împreună cu ing.
Vasile Munteanu pentru amplificatorul de putere, ing. Mihai Fulea pentru
sursele de alimentare ale amplificatorului de putere, ing. Petre Sin pentru
adaptorul de antenă, filtrele de armonici, comutatorul de antene şi circuitele
de control automat aferente, ing. Lucian Murgu pentru proiectarea mecanică
a variometrului din adaptorul de antenă; ing. Teodor Penea pentru excitator
împreună cu ing. Cornel Busuioc, ing. Ştefania Râpă şi ing. Florin Cojocaru,
ing. Alexandru Oprea împreună cu ing.Teodor Penea şi ing. Dan Teodorescu
pentru interfeţele de teleimprimare şi transmisii de date; ing Florin Rusu
pentru panoul de crossare a liniilor de semnal de la utilizatori; ing. Victor
Gheorghiu împreună cu ing. Laurenţiu Moisin pentru subsistemul de
telecomandă. Pentru evaluarea stării de funcţionare staţia radio a fost
prevăzută cu un sistem de semnalizare a avariilor şi identificare a blocurilor
avariate, care puteau fi înlocuite la utilizator fără operaţii ulterioare de reglaj.
S-a realizat o structură modulară adecvată cerinţelor mecanice şi climatice.
Proiectarea structurii mecanice a staţiei radio R1180 a fost coordonată de
ing. Aurel Aciobăniţei din echipa sa făcând parte ing. Lucian Murgu, teh. pr.
Ion Turcu, teh. pr. Marian Şeitan, teh. pr. Paul Gheorghiu şi teh. pr. Ion
Stanciu. Proiectarea completului de antene al staţiei radio R1180, 6 tipuri de
antene, a fost realizată de teh. pr. Ion Turcu.
Structura staţiei radio R1180 a fost subordonată utilizării într-o
măsură cât mai mare a componentelor şi subansamblurilor de la receptorul
R2500, astfel încât să fie uşurată fabricaţia, dar şi exploatarea şi întreţinerea
staţiei radio. Cerinţele extrem de variate, uneori contradictorii, au impus
realizarea unor scheme complexe bazate pe componente specializate, cele
mai multe supuse embargoului sau al căror import necesita aprobare la cel
mai înalt nivel. Pentru a evita astfel de importuri, acolo unde a fost posibil, în
paralel cu cercetarea staţiei radio au trebuit să fie realizate şi unele din
componentele şi materialele necesare, pentru exemplu: miezuri din ferită
pentru frecvenţe înalte şi puteri mari, carcase şi izolatoare din ceramică de
radiofrecvenţă, comutatoare de putere pe suport ceramic de radiofrecvenţă,
bandă din aliaj de argint cu rezistenţă la oboseală mare pentru variometru,
releu coaxial pentru puteri până la 1000W, ţevi cu pereţi subţiri din oţel
pentru antene. Aceste componente au fost fabricate în serie în secţia de
microproducţie a ICE, sau în alte unităţi economice (ICPE, Monetăria
Statului, Conect) şi livrate fabricii producătoare a staţiei radio R1180.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1983. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică, au fost transferate la I.E.I. care a realizat
producţia de serie a staţiei radio R1180 până în anul 1991. De asemenea
pentru linia de fabricaţie a acesteia au fost realizate 40 utilaje de control,
aparate de măsurare dedicate tehnologiei de încercare pe linia de fabricaţie.
În 1980 au început lucrările pentru cercetarea staţiei radio R3931,
solicitată de MApN, staţie radio portabilă pe unde scurte cu o putere de cel
puţin 30W şi o greutate a completului de lucru de 10kg. Staţia radio R3931
trebuia să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz până la 30MHz, cu acord
discret în trepte de 100Hz, în modurile de transmisie cu bandă laterală unică
şi telegrafie, trebuind să asigure lucrul în staţionare sau deplasare, simplex,
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putând fi şi paraşutată. Staţia radio putea să fie operată în locul de instalare
sau comandată de la distanţă prin panoul de comandă detaşabil. Staţia
trebuia să fie prevăzută cu posibilitatea adaptării automate într-un interval de
timp de maxim 3 secunde la tipurile de antene specifice modului de lucru din
mers sau staţionare. Condiţiile de funcţionare extrem de diferite au impus
pentru R3931 performanţe electrice, mecanice şi climatice foarte stricte.
Arhitectura staţiei radio a fost subordonată obţinerii din import a familiei de
filtre cu cuarţ necesare realizării selectivităţii cerute prin tema de cercetare.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. George Băbuţ, care
a cercetat şi amplificatorul de putere de radiofrecvenţă şi adaptorul automat
al antenei, din colectiv făcând parte: ing. Gabriel Dogaru împreună cu ing.
Mihai Fulea pentru sintetizorul de frecvenţe, ing. Gabriela Grigore împreună
cu ing. Ştefania Râpă pentru blocurile de procesare a semnalelor
recepţionate şi blocul de formare a semnalului emis. Structura mecanică a
fost cercetată de ing. Lucia Căţan.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1984. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică au fost transferate la IEMI care a realizat producţia
de serie a staţiei radio R3931 până în anul 1991.
Împreună cu cercetarea staţiei radio R3931 au început lucrările
pentru cercetarea receptorului radio R3111. Receptorul radio R3111 trebuia
să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz până la 30MHz, cu acord discret în
trepte de 100Hz, în modurile de transmisie cu bandă laterală unică şi
telegrafie, trebuind să asigure lucrul în staţionare sau deplasare, urmând să
înlocuiască receptorul R3110. Soluţia adoptată a fost de a utiliza structurile
aplicabile, electrice şi mecanice, realizate pentru staţia R3931.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost condus de ing. Gabriel
Dogaru care a cercetat şi sintetizorul de frecvenţe împreună cu ing. Mihai
Fulea, din colectiv făcând parte ing. Gabriela Grigore împreună cu ing.
Ştefania Râpă pentru blocurile de procesare a semnalelor recepţionate.
Structura mecanică a fost cercetată de ing. Lucia Căţan.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1984. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică au fost transferate la IEMI care a realizat producţia
de serie a staţiei radio R3111 până în anul 1991.
În anul 1984 au început lucrările de cercetare pentru receptorul de
clasa I R2502. Receptorul R2502 trebuia să funcţioneze în domeniul de la
14kHz până la 30MHz, cu acord discret sau cvasicontinuu în trepte de 10Hz,
în toate modurile de transmisie vocală, telegrafie şi teleimprimare, inclusiv
transmisii de date cu viteza adecvată frecvenţei de recepţie. El urma să
înlocuiască receptorul R2500, trebuind să asigure lucrul în centre de recepţie
sau în auto speciale radio în staţionare sau deplasare, simplex sau duplex,
putând fi utilizat şi pe navele marinei militare sau civile. La realizarea
receptorului R2502 a fost folosită structura modulară dezvoltată pentru
receptorul R2500, managementul funcţionării acesteia fiind realizat de un
microcalculator încorporat.
Receptorul R2502 păstra caracteristicile receptorului R2500, dar în
afara domeniului extins al frecvenţelor recepţionate era un echipament
integral programabil, toate funcţiile şi caracteristicile sale putând fi accesate
prin programele stabilite de operator şi rezidente în memoria internă a
receptorului sau de la distanţă prin comenzile date de la un alt receptor
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R2502 sau un video terminal, un calculator personal etc. Până la 40
receptoare R2502 puteau fi conectate într-o reţea bazată pe protocolul de
comunicaţii seriale asincrone RS485 putându-se realiza astfel un sistem
automat de recepţie în domeniul de la 14kHz până la 30MHz, caracteristică
extrem de importantă în aplicaţiile de monitorizare şi cercetare radio. Pentru
reducerea ratei erorilor în modurile FSK a fost realizat un demodulator cu
estimarea statistică a perioadei semnalului recepţionat. Receptorul era
prevăzut cu funcţia de autodiagnoză, informând operatorul asupra stării de
funcţionare şi a tipului şi locului apariţiei unui defect, blocurile avariate putând
fi înlocuite la utilizator fără operaţii ulterioare de reglaj. Pentru aplicaţiile din
centrele de recepţie au fost realizate o antenă activă şi echipamente de
distribuire a semnalului de antenă: amplificator-distribuitor şi comutator de
antene
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. Radu Enescu, din
colectiv făcând parte: ing. Alexandru Oprea împreună cu ing. Teodor Penea
pentru microcalculator, panoul de comandă şi interfeţele de teleimprimare şi
transmisii de date; ing. Dragoş Zaharia pentru antena activă şi
echipamentele de distribuire a semnalului de antenă: amplificator-distribuitor
şi comutator de antene, ing. Gabriela Grigore şi ing. Ştefania Râpă pentru
ansamblul receptor şi sintetizorul de frecvenţe.
S-a realizat o structură modulară adecvată cerinţelor mecanice şi
climatice. Proiectarea structurii mecanice a receptorului R2502 a fost
realizată de teh.pr. Marian Şeitan şi teh. pr. Paul Gheorghiu pentru receptorul
R2502 şi teh. pr. Ion Turcu pentru antena activă şi echipamentele de
distribuire a semnalului de antenă.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1986. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică, au fost transmise la IEI care a început fabricaţia
de serie în 1988.

Fig II.8.10 Receptorul R 2502 – vedere din faţă

194

În 1986 au început lucrările pentru realizarea staţiei radio R6570
destinată marinei militare. Staţia radio trebuia să funcţioneze în domeniul de
la 1,5MHz până la 30MHz cu acord discret în trepte de 100Hz, în modurile
de transmisie cu bandă laterală unică şi telegrafie şi teleimprimare, cu o
putere de 150W, simplex sau duplex.
Staţia radio putea să fie operată în locul de instalare sau comandată
de la distanţă prin panoul de comandă detaşabil. Staţia trebuia să fie
prevăzută cu posibilitatea adaptării automate într-un interval de timp de
maxim 10 secunde la tipurile de antene specifice marinei. Pentru realizarea
staţiei radio s-au folosit blocuri din staţia radio R3931 şi din receptorul radio
R3111, obtenabile din producţia de serie, la care s-au adăugat blocuri noi,
necesare îndeplinirii cerinţelor temei de cercetare.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing. Victor Gheorghiu,
din colectiv făcând parte: ing. Vasile Muntean pentru amplificatorul de putere,
ing. Petre Sin pentru adaptorul de antene, ing. Dan Teodorescu pentru
interfeţele de teleimprimare şi transmisii de date.
S-a realizat o structură modulară adecvată cerinţelor mecanice şi
climatice. Proiectarea structurii mecanice a staţiei radio R6570 a fost
realizată de teh.pr. Ion Stanciu.
Colectivul de cercetare a realizat 2 prototipuri care au fost omologate
în 1988. Prototipurile însoţite de documentaţia tehnică completă, inclusiv
documentaţia tehnologică, au fost transmise la IEMI care a început fabricaţia
de serie în 1990.
În 1984 la cererea MApN a fost realizată o antenă de bandă largă,
de la 1,5MHz până la 30MHz, ABL-E. Antena avea caracteristică de
directivitate omnidirecţională şi putea să fie utilizată de emiţătoare până la
1kW şi cu impedanţă de ieşire de 50Ω.
Din colectivul ce cercetare au făcut parte ing. Dan Şotropa pentru
partea electrică şi teh.pr. Ion Turcu pentru partea mecanică. Prototipul
antenei a fost omologat în acelaşi an şi introdus în fabricaţia de serie la
secţia de microproducţie a ICE.
Tot în 1984 s-a cercetat wattmetrul de trecere E407 pentru puteri
până la 1kW în domeniul de la 1,5MHz până la 30MHz, util pentru acordul
staţiilor radio. Din colectivul ce cercetare au făcut parte ing. Vasile Muntean
pentru partea electrică şi teh.pr. Marian Şeitan pentru partea mecanică.
Prototipul wattmetrului E407 a fost omologat în acelaşi an şi a fost în
fabricaţia de serie la IEMI din anul 1986.
În anii 1984 şi 1985 a fost cercetată şi realizată instalaţia de
traducere simultană „Diplomat 6” cu buclă inductivă pentru traducere din 6
limbi în săli mari de conferinţe. Instalaţia a fost produsă în colaborare cu
secţia microproducţie ICE şi a fost pusă în funcţiune la hotelul „Bucureşti”.
Din colectivul ce cercetare au făcut parte ing. Vasile Muntean împreună cu
teh.pr. Marian Şeitan pentru emiţătoare şi ing. Cornel Busuioc pentru
receptoare împreună cu teh.pr. Paul Gheorghiu.
Începând cu anul 1985 au început lucrările pentru realizarea staţiei
radio R1305. Staţia radio trebuia să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz
până la 30MHz cu acord discret în trepte de 100Hz, în modurile de
transmisie cu bandă laterală unică şi telegrafie şi teleimprimare, cu o putere
de 100W, simplex sau duplex. Staţia radio R1305 trebuia să includă o unitate
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de supraveghere şi evaluare a canalelor de lucru şi să permită trecerea
automată pe canalele evaluate ca optime.
Colectivul de cercetare, în care a fost angrenată majoritatea
cercetătorilor din laborator, a fost condus de ing. George Băbuţ şi a realizat
modelul de laborator al acestei staţii. În anul 1990 ar fi trebuit realizate
prototipurile acestei staţii radio, dar MApN nu a mai fost interesat de acest
echipament sistând lucrările.
În 1987 au început lucrările pentru cercetarea receptorului unificat
R2501, receptor ce trebuia să funcţioneze în domeniul de la 1,5MHz până la
80MHz colectivul de cercetare fiind condus de ing. Radu Enescu. În 1990
MApN a cerut sistarea lucrărilor, realizarea produsului ne mai prezentând
interes.
Anul 1990 a determinat începutul unor schimbări profunde, cea mai
importantă fiind schimbarea politicii de dotare a armatei şi implicit pierderea
obiectului de activitate al Laboratorului 4. Până spre sfârşitul anului 1990 au
continuat vechile contracte cu IEMI şi IEI, finanţate conform programelor
existente. În noiembrie 1990 şeful de laborator Radu Enescu a fost numit
director general al ICE, la conducerea Laboratorului 4 fiind numit ing. Gabriel
Dogaru. Anul 1991 aduce transformarea ICE în societate comercială şi
finanţarea lucrărilor de cercetare din fondul de 1%. La sfârşitul anului 1991
şeful de laborator Gabriel Dogaru se transferă din ICE, la conducerea
Laboratorului fiind numit ing. George Băbuţ care conduce activitatea până la
începutul anului 1994 când demisionează. După acesta la conducerea
laboratorului a fost numit ing. Vasile Muntean care conduce activitatea până
la sfârşitul anului 1994, când Laboratorul 4 îşi încetează existenţa, personalul
rămas fiind integrat în entităţile noii structuri organizatorice a ICE. Din
perioada 1990 - 1994 nu există realizări notabile, Laboratorul 4 ca şi ICE
nereuşind să se adapteze noilor realităţi.
II.8.3 Câte ceva despre doctorate şi activitatea didactică
dr.ing Constantinescu Ion
B&C Microsystems Romania,Srl
Despre doctorate

Nu mă îndoiesc că oricine consideră firesc că pentru un cercetător
este o obligaţie să-şi îmbunătăţească permanent pregătirea profesională,
prin efort constant de informare în domeniul de care se ocupă şi chiar prin
instruire organizată post universitară, cum ar fi doctoratul, activitate
pretenţioasă şi de durată.
Era cât pe-aci să debutez timpuriu într-o astfel de pregătire, mai
devreme de 1975. Dar… după un an de la anunţarea mea că ICE m-a
propus pentru un doctorat la …Leningrad, mi se aduce la cunoştinţă, în taină,
că şeful cadrelor a pregetat (oare?) să ajungă în satul meu să i-a referinţe de
la Sfatul Popular. Mă întrebase el dacă ajunge trenul în satul ăla de sub
munte, dar nici eu n-aveam “origine sănătoasă” (tatăl preot), nu eram
membru al partidului şi nici nu mă căsătorisem… Prea multe non-virtuţi, aşa
că a urmat această pregătire un inginer de la IEMI, care după, a ajuns dascăl
în Politehnică.
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Ulterior, conducerile ICE n-au prea mai avut posibilitatea de a se
preocupa de astfel de promovări profesionale, cum vom vedea mai jos.
Interesul cercetătorilor pentru asemenea demers însă nu dispăruse, ci se
transformase în preocuparea fiecărui …curajos. Era totuşi o muncă
suprapusă celei din ICE. Forma “doctoratului cu scoatere din producţie”
fusese desfiinţată. În plus, abordarea acestui învăţământ nu era posibilă în
oricare interval din cei 25 de ani scurşi de la înfiinţarea ICE şi până în 1990.
Nu cunosc exact care au fost perioadele în care colegi de Institut sau decis pentru un astfel de demers şi nici dificultăţile întâmpinate la
înscrierea la concursul ce preceda forma aceasta superioară de învăţământ.
Cred că O istorie trăită, cum se subintitulează cartea de faţă, va suporta o
istorioară atât despre înscrierea la doctorat, care e posibil să nu fie doar a
mea, cât şi despre urmarea dobândirii unui asemenea titlu, în anii ’80.
Colocviul-concurs de admitere n-a avut gradul de dificultate pe care
l-a avut …drumul până la înscriere. Era la începutul anilor ‘80 şi de câţiva ani
nu mai era permisă înscrierea pentru doctorat ! Aflasem că noi, cei din lumea
de dincoace de cea a nomenclaturii comuniste, nu mai puteam accede la un
doctorat cam de 6 ani, adică de când “tovarăşa” şi-l căpătase (chiar aşa !)
deja… Nu lipseau nici zvonurile că n-are rost să încerci dacă n-ai un “dosar”
din care nu pot lipsi cele trei virtuţi pomenite mai sus, de care nu dispuneam.
Întâmplarea a făcut să întâlnesc, la înmormântarea tatălui său, pe fostul meu
instructor de pionieri, ajuns între timp conferenţiar la “Ştefan Gheorghiu”,
care habar n-avea că la noi (cei de ...dincoace) nu se mai dădeau doctorate
de atâta vreme ! Era chiar mirat, văitându-se câte necazuri îi fac …secretarii
de partid ai judeţelor care refuzau să-si compună singuri tezele de doctorat
(obligatoriu pentru ei !). Le întocmea dânsul în locul lor… A doua zi a
confirmat ce ştiam noi şi a precizat: “în toamna asta se deschide şi pentru voi
sezonul doctoratelor”. Era în 1981. A infirmat şi zvonurile de mai sus.
Încurajat, pornesc la asaltul asupra “tovarăşului de la cadre”, singurul investit
cu dreptul de a duce dosarul la sectorul de partid pentru aprobare, obligatorie
pentru admiterea la înscriere. Când mai erau două zile până la data limită a
înscrierii, “omul de la cadre”, acelaşi din povestea cu Leningradul, îmi
răspunde că nu a ieşit aprobarea…. O iau pe calea interzisă mie şi ajung la
“sector” unde, spre stupefacţia mea, aflu că “nu există niciun dosar la noi cu
acest nume”! “Cadristul” îşi făcuse treaba aşa cum probabil fusese instruit.
Prins cu mâţa-n sac, acceptă să scoată din sertarul lui dosarul meu şi să-l
ducă imediat la sector… A doua zi îl scot eu, aprobat!
Spuneam la început că perioada de pregătire a doctoratului e una
pretenţioasă şi de durată. Dar nu erai absolvit de reacţii uneori ridicole chiar
din partea vreunui coleg din propriul colectiv. Îmi amintesc de o reclamaţie
(ce-l ce-o făcuse era mereu felicitat şi primea caracterizări favorabile pentru
că …nu întârzia niciodată!) în urma căreia am aflat că Institutul avea propriul
său securist care avea grijă ca secretele cercetării să nu ajungă pe mâna
străinilor!… Acesta m-a anchetat 45 de minute: “aţi fost reclamat că vă faceţi
doctoratul în timpul serviciului”… Am rămas cu mirarea că astfel de acuzaţii
chiar erau luate în serios.
Odată dobândit titlul ăsta, o primă verificare a utilităţii lui am încercato în 1990, când în ICE, a fost un concurs de cercetător gradul I la care m-am
înscris. Mă bizuiam şi pe faptul că aveam titlul ăsta, socotit din câte aflasem,
obligatoriu. Întâmplător, în acelaşi an şi în aceeaşi perioadă a apărut şi
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oportunitatea de a face o călătorie în SUA, la invitaţia unui fost student, cu
care colaborasem la examenul lui de licenţa şi care înfiinţase, de aproape 8
ani, o companie în Silicon Valley. În invitaţie era menţionată dorinţa acelei
companii, care se specializase în testarea şi programarea de memorii,
microcontrolere etc., de a face un Joint Venture cu ICE, având în vedere că
erau preocupări oarecum similare cu activitatea laboratorului unde lucram.
Întors din călătorie, descopăr o atitudine reţinută din partea şefului de
laborator. De parcă ar fi fost inoportună revenirea mea în ţară !? Directorul
de atunci îmi prezintă explicaţia pentru scoaterea mea de pe lista candidaţilor
la concursul cu pricina: “am crezut că nu te mai întorci”. Mă înlocuiseră cu
“omul lor”, un fost coleg din laborator, ce părăsise ICE-ul de câteva luni,
pentru un post de director la alt Institut. Nu avea încă un doctorat dar
căpătase deja un titlu ! L-au rechemat şi l-au admis. Am aflat ulterior şi că pe
lista finală erau toţi şefii de laboratoare, care încă nu obţinuseră gradul I. Din
câte ştiam aceştia nu aveau un doctorat.
Este şi asta o explicaţie a decăderii din valoare a unui titlu ce trebuia
să fie, în fapt, o perfecţionare a activităţii profesionale şi nu un titlu de
paradă. Lucrurile au dăinuit şi în startul secolului 21, până de curând (textul
acesta e scris în decembrie 2011). Iată şi un exemplu: am cunoscut un
absolvent tot de electronică, dar care nu profesase decât 1 an, pe un post de
asistenţă tehnică, imediat după ’90, nu era încă hotărât dacă să sau să nu
accepte …oferta unui profesor dintr-un Institut de învăţământ …minier,
pentru un titlu de doctor, că la ei nu prea mai vine nimeni pentru asta şi n-au
cui să le distribuie. Nu e glumă.
Am considerat firesc să anulez tratativele de colaborare cu
americanii şi după ce am finalizat proiectele în care mai eram implicat la ICE,
am părăsit Institutul acceptând iniţiativa celor din SUA, să conduc un SRL de
cercetare-dezvoltare în România, care funcţionează şi astăzi.
*
Am întocmit cu sprijinul colegului Alexandru Ivaşcu, o listă a
cercetătorilor care, în timpul cât au activat în ICE, s-au ocupat şi cu ceea ce
multora li se părea a fi o îndeletnicire …inutilă. Iată-i pe cei despre care am
putut afla câte ceva, iar la cei ce au putut fi contactaţi alăturăm şi titlurile
tezelor de doctorat.
In ordinea dobândirii titlului, aceştia sunt:
Ing. Dobre Nicolae
L9 – 19xx
Ing. Zaharia Dragoş
L4 – 19xx
Ing. Papadopol Şerban Clement
L6–1979,
cu
teza:
“Contribuţii la proiectarea unei instalaţii de monitorizare informaţională a
unor parametri biologici ai sistemului circulator şi respirator, inclusiv
teleprelucrarea informaţiilor”.
Ing. Voinu Adrian Romeo
L5 – 1983
cu
teza:
“Studiul adaptării automate a unui emiţător de bandă largă portabil la
antenă, din punct de vedere al liniarităţii, uniformităţii şi randamentului”
Ing. Constantinescu Ion
L2 – 1987
cu
teza:
“Contribuţii privind măsurarea numerică a mărimilor neelectrice”.
L5 - 1990
cu
teza:
Ing.Ivaşcu Alexandru
“Sisteme de conversie controlată a energiei în regim de comutaţie.”
Ing. Manasiu Dan
L2 – 1991
cu teza:
“Circuite active RC folosite în aparate de măsură de joasă frecvenţă”.
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Ing. Pupeza Dan
Ch.Stănciulea Lucia
Ch.Feder Marcel

L11 – 199x
L1 – xxxx
L1 – xxxx

Ne pare rău că nu am putut afla, măcar pentru toţi aceştia, informaţii
mai complete.
Despre activitate didactică
Am acceptat cu satisfacţie oferta venită din Politehnica
bucureşteană, printr-un conferenţiar tânăr de la o catedra a Facultăţii de
Electrotehnică, ce preda un curs de “Aparate electronice de măsurat” la
Facultatea de Automatică şi Calculatoare. Era prin 1976 şi căuta doritori de
activitate didactică în regimul “plata cu ora”, desfăşurată în afara
programului ICE. La acceptarea provocării a contribuit şi istorisirea
dumnealui despre modul în care-şi câştiga dreptul susţinerii acestui curs, an
de an, prin concurs, în competiţie fiind, mereu, cu fiica unui înalt demnitar
din …Comitetul Central.
Urma să susţinem ore de laborator şi proiecte de an. Profesorul se
lămurise că noi lucram deja cu componente electronice de ultima generaţie
(importul din Vest, era liber în vremea aceea…), iar ambiţia dumnealui era
ca studenţii acestei facultăţi să se obişnuiască încă din anul III, cu
proiectarea unor echipamente electronice folosind tehnologie de vârf.
Apăreau microprocesoarele şi aparatura de măsurare programabilă prin
interfeţe standard (ex.: IEC625). Laboratorul facultăţii nu avea o dotare
deosebită şi lucrările nu puteau fi de nivel ridicat, iar profesorul se străduia
să compenseze, cu sprijinul nostru, prin proiecte de an, obligatorii pentru a
absolvi examenul. Îşi elabora cursul, pe care şi-l dorea înnoit an de an,
consultându-se în permanenţă, cu noi cei doi de la ICE, cu un cercetător de
la ITC şi cu alţi trei de la Institutul de Fizică Atomică, atraşi şi ei în acest
colectiv. Câte o şedinţă de curs o putea preda chiar unul dintre noi, dacă
acesta contribuia cu materialul asociat lecţiei. Lucrurile au mers bine şi după
…emigrarea profesorului în SUA, cam prin 1983, acesta fiind înlocuit de alt
profesor de la aceeaşi catedră.
Anul 1990 a venit şi cu tulburări ale studenţimii din Politehnică,
nemulţumită de “programul prea încărcat”, având urmare chiar şi excluderea
din şcoala a unora dintre cei mai competenţi profesori, din vina prea
accentuatei lor exigenţe... Cursului la care aveam ore de laborator şi
proiecte i s-a amputat tocmai partea mai valoroasă: proiectele, care
ajunseseră, în fapt, aproape un coşmar mai ales pentru studenţii străini. Nu
pentru toţi, ci mai cu seamă pentru cei veniţi din Orient, căci au existat şi
studenţi eminenţi din RDG şi …Cuba. Un fost student din aceasta ultimă
ţară, a revenit în România după 4 ani, şi ne-a vizitat la şcoală din postura sa
de …ministru al economiei. Pe studenţii români de la această facultate de
calculatoare îi deranjau acest tip de curs şi laborator, care foloseau doar
indirect ştiinţa computerelor, ei fiind intens preocupaţi doar de plecarea în
ţările de peste ocean (Canada, SUA)
Dacă ceilalţi din colectivul amintit au abandonat treptat-treptat
această activitate după ’90, eu am continuat-o la aceeaşi facultate până în
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2001, între timp predând acolo şi un curs pentru Masterat, despre logica
programabilă. Am trecut apoi la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii,
unde am activat până în 2008, cu ore de laborator şi proiecte de licenţă.
Ştiind că în afara colectivului amintit anterior, erau şi alţii care activau
în Politehnică în acelaşi regim “plata cu ora”, mai ales cei ce erau doctoranzi,
am încercat să-i găsesc pentru a întocmi o lista cât mai completă. N-am
reuşit mare lucru. Nădăjduiesc ca apariţia volumului despre cercetarea în
electronică, va dezmorţi reticenţa unora care nu au îndrăznit să vină cu
contribuţii din activitatea lor profesională, la istoria trăită într-un Institut de
cercetări din România deceniilor 7…10 ale secolului trecut şi puţin după.
Căci, la urma urmei, în cazul unui succes, aşteptat, al cărţii, va exista şi o a
doua ediţie.
*
Prin urmare, iată doar pe cei contactaţi:
Ing. Goian Vergil: 1976 -1981, la Facultatea de Electrotehnică,
catedra de Măsurări şi Aparate electrice, pentru anul III al Facultăţii de
Automatică şi Calculatoare: laborator şi proiecte de an;
Dr. ing. Moisin Laurenţiu: 1981 – 1986; idem
Dr. ing. Constantinescu Ion: 1976 – 2001, idem; 1994-1997, la
Facultatea. de Electrotehnică, curs şi laborator, masterat: ‘Despre
proiectarea cu circuite logice programabile’;
2002-2008, la Facultatea
de Electronică şi Telecomunicaţii, laborator şi Proiecte de licenţă
Dr. ing. Ivaşcu Alexandru: 1980-1990, la Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii, laborator
Despre un curs de Etică profesională
Pentru că am traversat patru decenii într-o activitate didactică
asociată celei de bază, cercetare ştiinţifică aplicativă (întâi într-un institut de
stat, apoi într-o companie privată), aş adăuga aici o sugestie ce ar putea
contribui nu neapărat la stoparea declinului din învăţământul superior
(tehnic), despre care se discută atâta în ultimii ani, dar la întărirea
responsabilităţii oricărui absolvent de inginerie, cu siguranţă ar putea-o face.
Este vorba de includerea în Curicula, a unui curs de Etică profesională. Am
observat, pe site-urile tuturor Universităţilor că acestea au adoptat un Cod de
Etică, obligatoriu prin lege, dar el se referă doar la activitatea administrativă,
ne având vreo atingere cu educarea profesională a studentului. De ce ar fi
nevoie de un asemenea curs? Să ne întrebăm, doar, când află cel ce
studiază ingineria despre responsabilităţi profesionale şi cum să rezolve
probleme ce presupun conduita morală, ce se ivesc deseori în activitatea lui?
Aşa ceva a ajuns obişnuinţă în învăţământul superior al ţărilor
avansate tehnologic, începând în Statele Unite prin 1985, când ABET
(Accreditation Board for Engineering and Technology) cerea să se insufle
studenţilor “înţelegerea caracteristicilor etice ale profesiei şi practicii
inginereşti” şi, ceva mai târziu, accentuând că “absolvenţii trebuie să
înţeleagă impactul ingineriei în context global şi social şi să aibă deja o
importantă experienţă în proiectare, care să includă consideraţii de natură
etică, pe lângă cele de natură tehnică, economică, socială şi politică”.
Iniţiativa predării eticii profesionale în învăţământul tehnic american a avut-o
NSF (National Science Foundation) printr-un proiect de “introducere a eticii
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în cursurile de inginerie, bazată pe studii de caz”, oferind şi fondurile
necesare. În toamna lui 1990, Texas A&M University, prin colaborarea
departamentelor de filosofie şi mecanică, a fost prima care a introdus acest
curs.
Poate că după introducerea unui astfel de curs, în timp, altcineva în
locul meu evident, nu va mai avea neplăcutul prilej să audă din gura unui
colaborator - viitor cercetător, următoarea replică: “nu ştiu ce are de nu
merge, pe mine să mă lăsaţi în pace, eu am de crescut un copil”.
Mai multe pe aceasta temă am expus, într-un articol publicat de Revista 22 26,
care nu a avut niciun impact…
II.8.4 Amintiri, gânduri
ing.Zoe Cojocaru
Activitatea de cercetare pe care o desfăşuram consta din asimilarea
în ţară a pieselor de ferită din componenţa aparaturii electronice care urma
să se fabrice în întreprinderile de profil electronic. În afara acestor contracte
încheiate cu întreprinderile respective, în activitatea noastră intra şi
asimilarea componentelor cu ferite din aparatura pe care o proiecta institutul.
Într-una din zile un coleg electronist de la etajul IV, unde se proiecta
şi realiza aparatură militară, a venit la mine cu o întrebare, dacă piesa de
ferită miniatură, pe care o ţinea cu mare grijă într-o cutiuţă, putea fi fabricată
la noi.
Am studiat-o cu atenţie pentru că nu semăna cu nimic din ce
făcusem până atunci. Nu i-am făcut nici o promisiune, dar m-am apucat de
treabă. Am identificat-o într-un catalog străin şi am constatat că materialul
din care este fabricată era unul nou, cu performanţe superioare celor pe care
noi le elaborasem până atunci. Am început cu documentarea, din sărăcia de
materiale care din întâmplare mai ajungeau la noi şi cu multe strădanii şi
ipoteze m-am apucat să elaborez variante ce presupuneam că mă vor
conduce la un rezultat pozitiv.
Variantele de materiale pe care mi le propusesem nu erau deloc
uşor de realizat, întrucât utilajele pe care urma să le folosesc erau ocupate
cu microproducţia Staţiei pilot, aşa că am început intervenţiile şi rugăminţile
la început oficiale, la şeful secţiei şi mai apoi, neoficial, direct la muncitorii
care lucrau pe aceste utilaje şi până la urmă am reuşit.
A venit şi ziua când, după atâta strădanie, am avut şi eu în mână
piese similare cu cele pe care mi le arătase colegul meu cu ceva timp în
urmă. Fericită am alegat la etajul IV, anunţată în prealabil ca să pot avea
acces în acel laborator “special”, şi împreună cu colegul meu electronist neam aşezat în faţa aparatului cu care se făceau măsurările parametrilor
principali ai piesei de ferită şi cu sufletul la gură aşteptam rezultatele.
N-am observat însă că în spatele nostru apăruse domnul Sotirescu,
atunci director ştiinţific al institutului, care cu mult interes urmărea ce făceam.
Şi-a tras un scaun lângă noi şi a preluat el efectuarea acestei activităţi cu
mult interes apreciind rezultatele prin comparaţie cu piesa originală. Deodată
se retrage cu scaun cu tot se ridică în picioare şi din mers spune: “Nu cred
că eşti pe linia cea bună” şi a părăsit laboratorul fără nici o explicaţie.
26
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Eu am înţepenit, nu mai aveam grai, stăteam cu ochii aţintiţi la
ecranul aparatului de măsură fără nici o reacţie. Colegul meu uimit şi el de
reacţia lui Sotirescu încerca să mă consoleze şi să mă încurajeze explicând
că diferenţele dintre piesa originală şi cea realizată de mine nu erau majore
şi că el o va folosi în construcţia noului aparat pentru că nu avea altceva şi
că domnul Sotirescu a cam exagerat în dorinţa ca toate subansamblele
noului aparat să fie la parametrii maximi.
Din păcate, cuvintele lui nu m-au consolat, mă simţeam rănită în
orgoliul meu profesional, eram un cercetător cu pretenţii, cu multe realizări
importante, cu multe comunicări şi articole ştiinţifice publicate în ţară şi în
străinătate, cu brevete de invenţii, un om de bază în activitatea de cercetare
a feritelor şi deodată gustul amar al insuccesului mă copleşea. M-am adunat
din propria cenuşă, am revenit în biroul meu şi împreună cu fiz. Stanciu
Ioana, care se ocupa de măsurarea parametrilor feritelor, în faţa aparatului
de măsurare am început să controlez cu multă rigurozitate care erau
parametrii feritei la piesa originală şi care erau la piesele noastre. De aici
urma să tragem concluzii referitoare la eventuala modificare a compoziţiei
materialului feritic sau a adaosurilor, treabă deloc uşoară.
Şi cu inima frântă de durere la un asemenea afront, din partea unei
persoane pentru care aveam mult respect profesional, nu-mi venea să
părăsesc laboratorul deşi rămăsesem singură târziu în noapte. Nu-mi
ieşeau din cap vorbele domnului Sotirescu şi nu mă puteam gândi la
altceva, aşa că a doua zi cu o îndârjire de profesionist rănit m-am apucat
din nou de treabă cu spaima în suflet că nu voi putea găsi soluţia optimă.
Dar munca serioasă şi devotamentul profesional te împing înainte şi nu-ţi
dau pace până nu reuşeşti, aşa că la capătul unui drum plin de îndoieli şi
teamă am reuşit să am în mână un nou lot de “bijuterii” cu care de data asta
m-am aşezat cuminte împreună cu Ioana Stanciu în faţa aceluiaşi aparat de
măsurat pierderile la o anumită valoare a câmpului magnetic, pentru că de
fapt acest parametru nu-l atinsesem în prima încercare. Când valoarea
măsurată a sărit peste cea pe care o măsurasem de nenumărate ori pe
piesa originală am scos un chiot de bucurie şi eu şi Ioana că am speriat
întregul laborator. Ne-am calmat şi am repetat măsurătoarea odată şi încă
odată pe un număr mare de piese până ne-am asigurat că rezultatele sunt
reale.
Ioana Stanciu nerăbdătoare, cu piesele în mână şi cu buletinul de
măsurători a dat fuga în biroul directorului Sotirescu să-i dea vestea cea
mare. Eu n-am vrut să merg şi am rămas în continuare lângă “puii” mei cu
admiraţie şi împlinire sufletească care îmi făcea atâta bine.
La bucuria şi entuziasmul Ioanei cu piesele în mână, domnul
Sotirescu i-a răspuns calm “Ştiam eu bine că aşa va fi până la urmă”. Mi-a
trecut şi mie supărarea pe el şi am înţeles încă odată, dacă mai era nevoie,
că profesionalismul se dobândeşte cu multă muncă, devotament şi
modestie
Din acest punct de vedere domnul Sotirescu a fost cel mai viu exemplu şi îi
port mult respect.
A crescut o generaţie de cercetători ce vor rămâne în istoria
electronicii româneşti un exemplu de dăruire şi devotament. În condiţii de
foame, frig şi întuneric, fără documentaţie de specialitate, fără utilaje
corespunzătoare cu o remuneraţie de supravieţuire, cercetătorii institutului
au făcut adevărate minuni. Au creat cu mintea lor tehnologii, produse
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profesionale performante, fabrici noi utilizând materii prime indigene.
Institutul nostru adunase spuma intelectualităţii tehnice din Bucureşti,
oameni educaţi temeinic de acasă, şcoliţi la un învăţământ de tradiţie şi
prestigiu în ţară şi în străinătate, cu respect pentru tot ce-i înconjoară, cu
dragoste de ţară inspirată de la părinţi, dascăli şi conducătorii pe care i-a
avut .- în majoritate foşti militari: Buznea, Ciocionica, Sotirescu
În ciuda tuturor umilinţelor la care eram supuşi de regim si a
ameninţărilor la adresa originii nesănătoase, faptul că în fruntea institutului
am avut oameni devotaţi activităţii de cercetare, profesionişti adevăraţi, nea ajutat să realizăm minuni într-o solidaritate perfectă, succesele noastre
profesionale fiind singura supapă de refulare a urei împotriva regimului de
exterminare comunistă. În profesie ne găseam rezerva de rezistenţă la
toate vicisitudinile “epocii de aur” şi puterea de a merge înainte, de a ne
creşte copii pentru o viaţă cu virtuţi, în ciuda tuturor minciunilor şi
enormităţilor vieţii de zi cu zi fără nici o speranţă de viitor.
II.8.5 În dialog cu ing. Nicolae Sotirescu fost director al ICE
dr.ing. Nona Millea
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Wednesday, February 16, 2011 6:44 PM
Subject: Fw: 0 ISTORIE Date gen. rev
Lăzăroiu mi-a cerut să-i dau câteva amănunte care mă privesc pe mine şi pe
Ciocionica. Vă trimet şi Dvs. o copie. Sotirescu
Dragă Felix
Am scris această INTRODUCERE - ISTORIC, pe care Nona Millea, cu
colegii din Bucureşti, a mai completat-o şi care va face parte din volumul
proiectat. Cred că aici se găsesc răspunsuri la majoritatea întrebărilor pe
care mi le-ai pus.
Ca parte anecdotică am să mai adaug câteva poveşti.
Când am terminat Politehnica în 1949 şi eu şi Ciocionica eram ofiţeri activi.
Deci am fost încadraţi ca ingineri militari în unităţile militare. Eu am avut
norocul sa fiu transferat la Academia Militară Tehnică, atunci când s-a
înfiinţat.
În 1956 s-a făcut o mare epurare în armată; începuseră să vie din URSS
ofiţeri care, făcuseră acolo studii de inginerie şi deci nu mai era nevoie de
noi, ofiţerii din vechea armată. Am fost dat afară din armată şi nimeni la
Electronica sau Electromagnetica n-a vrut, sau n-a avut voie, să mă
angajeze. Căsătorit şi cu un copil mic, mă simţeam ameninţat să mor de
foame. În final am reuşit să intru la Cooperativa Radio Progres, ca reparator
de televizoare. După câţiva ani am căpătat un post de cercetător la Institutul
de Cercetări pentru Neurologie, care ţinea de Academia Română. Aici am
avut o activitate interesantă în domeniul electronicii medicale.
Când s-a înfiinţat ICE şi Buznea a fost numit director , eram de mult colegi
din armată şi foarte buni prieteni, m-a chemat şi mi-a spus că vrea să fiu
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Director Adjunct la noul institut. Am fost amândoi la Mihulecea - probabil că
iţi mai aduci aminte de el - care era ministru adj. pentru industria
electrotehnică şi electronică. Mihulecea a spus :"n-am nimic cu Sotirescu,
dar nu vreau să am Director şi Director Adj. două persoane care nu au nici o
experienţă în întreprinderile ministerului " ! Ca urmare l-au numit pe Bătrâna
ca dir. adj. eu fiind numit şef de secţie. L-ai caracterizat foarte bine pe
Bătrâna; a fost promovat ulterior ca Director al Centralei Industriale de
Electronică şi a ajuns chiar membru supleant în Comitetul Central.
Ciocionica a fost si el dat afară din armată, foarte greu a găsit ceva de lucru
la o întreprindere ICRET, dacă îmi mai aduc aminte, întreprindere care ţinea
de Ministerul Energiei Electrice. De acord cu Buznea l-am angajat la ICE.
Când Buznea a fost mutat ca director al Institutului de Cercetări pentru
Calculatoare, Mihulecea m-a chemat să mă anunţe că mă numeşte directorul
institutului. Eu aveam oroare de funcţiile de conducere, visul meu de toată
viaţa a fost să-mi fac meseria de inginer şi cercetător, vis pe care mi l-am
transformat în realitate de abia aici in Canada. Am insistat să-l numească pe
Ciocionica director şi în final aşa s-a făcut.
Restul poveştii îl cunoşti: La ideea Elenei Ceauşescu s-a făcut institutul
Central pentru Industria Electrotehnică şi Electronică. ICE-ul a fost declarat
Institut Central şi a primit in subordine toate celelalte institute de profil,
inclusiv ICPE, spre marea dezamăgire şi indignare a lui Tănăsescu,
succesorul tău la ICPE.
Ion Ursu, l-a plăcut pe Ciocionica şi l-a luat ca adjunct la CNST. Spre marea
mea consternare am fost eu numit directorul Institutului Central. O funcţie
care nu însemna nimic altceva decât discuţii fără sfârşit şi ”foarte
acrimonioase” cu ceilalţi directori, cu ocazia împărţirii premiilor, sau atribuirii
de posturi.
În final , după ce nora mea a rămas în Canada şi fiul meu a făcut cerere să
plece şi el - pentru întregirea familiei - am fost demis din funcţia de
conducere, dar din fericire nu mi s-a putut lua funcţia de "cercetător ştiinţific
principal" şi am rămas în institut. În 1984 am plecat in Canada.
Iată deci, aşa cum spunea Iorga, "o viaţă de om aşa cum a fost".
Toate cele bune şi dacă mai doreşti alte amănunte te rog să-mi spui. Nicu
x

x

x

Pornind de la informaţiile din emailul de mai sus, am deschis un
dialog, pe diverse teme pe care l-a întrerupt doar dispariţia inginerului de
excepţie care a fost Nicolae Sotirescu, director al Institutului de Cercetări
Electronice şi apoi al Institutului Central din MICMUEE. Sunt, cred peste 50
de emailuri, dar spicuiesc în cele ce urmează câteva informaţii interesante de
reţinut pentru o “istorie” a electronicii şi nu numai, astfel tema datelor
autobiografice, despre locul real şi/sau formal al institutelor în ierarhia
cercetării, sau despre competenţa unor activişti de partid.
Problema datelor autobiografice era în regimul comunist parte
integranta a CV-ului unui cercetător şi anume partea cea mai importantă, în
special pentru acei conducători de unităţi la care prima calitate era obedienţa
maximă faţă de indicaţiile de partid. Conducătorii profesionişti treceau cu
vederea aceste “pete” din dosarul de cadre, sau găseau argumente - în faţa
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forurilor de partid – susţinând că acel om este un mare specialist fără de care
cercetarea ar pierde timp, bani şi rezultate deosebite.
Nu mă gândeam la acea dată că acest dialog ar putea ajunge pagină
de carte, dar meditând mai mult mi-am dat seama că tânăra generaţie şi
probabil urmaşii lor ar rămâne cu imagini deformate, i-ar considera pe toţi
şefii din regimul comunist ca pe nişte comunişti convinşi - oameni care au
ajuns în acele posturi făcând jocul partidului, minţind în raportări, turnându-şi
colegii, sau acceptând indicaţii aberante profesional. Ori această imagine e
total deformată; în sectorul tehnic a primat cât de cât o etică profesională, sa folosit permanent un anume soi de duplicitate, adică se contraziceau cât
mai puţin indicaţiile de partid absurde, dar lucrările se făceau cu multă
seriozitate şi partidul era mulţumit cu rezultatele obţinute, chiar dacă uneori
erau “pe lângă” indicaţii. Era o minciună de ambele părţi – noi lucram corect
pretinzând că aşa am înţeles indicaţia dânşii acceptau lucrarea fiindcă era
competitivă. De menţionat că indicaţiile de la CC nu veneau scrise, ci cel mai
adesea « Tovarăşul » le transmitea verbal miniştrilor, motiv pentru care
exista uneori scuza că “aşa am înţeles”. Transformarea indicaţiilor verbale în
“sarcini” se făcea la nivelul fiecărui minister şi depindea uneori de arta de a
interpreta cele auzite. Indicaţiile devenite “sarcini” se retransmiteau la CC,
dar în majoritatea cazurilor erau acceptate ca atare. Doar cazurile extreme –
în special după 1980 – se refăceau la CC, în situaţia că păreau “prea lejere”.
În domeniul tehnic şi promovările s-au făcut ţinând seama de multe
ori de performanţele profesionale. Nu se putea face industrializare în ritm
accelerat cu politruci - erau necesari profesioniştii şi aceştia au fost
promovaţi în absolut toate ministerele şi unităţile în care şeful acestora era el
însuşi un profesionist. Şefii unităţilor productive, a unităţilor de cercetare nu
elaborau ei liniile politicii interne sau externe, ci pur şi simplu făceau
propuneri de dezvoltare judicioasă a domeniului lor, în limitele politicii
generale – propuneri care cel mai adesea erau acceptate şi finanţate - iar
faţă de măsuri aberante de tipul reducerii sau înlocuirii diverselor materiale,
făceau tot posibilul să nu dăuneze calităţii produselor lor. Adevărul este că
linia politicii de industrializare accelerată a ţării a ajutat mult la promovarea
profesioniştilor - chiar dacă nu în funcţii vizibile, dar esenţiale pentru
îndeplinirea acestui obiectiv.
Stupizi erau activiştii de partid de care fiecare scăpa cum putea.
Ca atare anatemizarea tuturor purtătorilor unui carnet roşu este o eroare.
x

x

x

Completări la unele date autobiografice
----- Original Message ----From: Nona Millea
To: Niculae «sotirescu
Sent: Thursday, February 17, 2011 11:51 AM
Subject: Re: 0 ISTORIE Date gen. rev
Referitor la corespondenta dv cu dl Lăzăroiu :
1. Imi amintesc că la plecare aţi avut de întâmpinat nişte dificultăţi, pe care
le-aţi depăşit cu sprijinul prof I.U. Acest om, atât de controversat astăzi, a
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ajutat cât a putut cercetarea românească şi pe realizatorii ei în special
înainte de iunie 1979, moment în care rolul de “şef” al intelectualităţii
româneşti a fost preluat de “Tovarăşa”. Dacă acel dosar ar fi încăput pe
mâinile ei – adio post în cercetare - nu doar de director. Sper ca istoria să-i
plaseze pe fiecare la locul meritat în susţinerea cercetării noastre. În orice
caz prof I.U este de departe vârful piramidei.
2. Referitor la o afirmaţie a dv. că aţi fost deblocat din armată fiindcă făceaţi
parte din garda de militari vechi - vreau să vă spun varianta care circula la
noi. Am citit într-un dosar aflat la prof.I.U., un material – fusese făcut, cred,
când urma să fiţi promovat ca director general al Inst.central – în care se
făceau următoarele precizări = soţia dv activa într-un domeniu umanist muzica. În această calitate avea o prietenă la care mergea în vizită şi pe care
o frecventa şi un personaj urmărit de securitate ca având legături cu
străinătatea (eventual cu sarcini de spion) şi ca atare dv nu mai puteaţi
rămâne în armată.. Dacă voi face un efort poate îmi amintesc şi numele
"prietenei" şi a "pretinsului" spion, dar sunt peste 40 de ani şi viata privată a
oamenilor nu a fost niciodată un subiect interesant pentru mine, cu atât mai
mult cu cât eram convinsă că şi eu la rândul meu eram supusă aceluiaşi filaj.
Şi totuşi prof.I.U şi-a asumat răspunderea acelei numiri – şi a multor altora acesta era dânsul în realitate, un profesionist care susţinea profesioniştii –
sub faţada de membru al CPEx, dar fără acea faţadă nu putea ocupa acel
post.
3. Văd ca aţi schimbat impresii şi despre dl Bătrâna. Tocmai am reuşit să
dau de dânsul şi mă gândeam să-l cooptez pentru a scrie ceva legat de
componentele electronice. M-ar interesa în special aprecierile tehnice - cât
despre coloana vertebrală nu poţi pretinde tuturor s-o aibă inflexibilă. Dacă na făcut rău cuiva - ca persoană - sau activităţii profesionale, restul sunt
"recuzită". De exemplu nu poate fi acuzat Florin Tănăsescu pentru că în
interesul ICPE- ului a acceptat să intre şi în politică. El a transformat
institutul, prin realizări calitative deosebite, în «primul pe ţară», loc râvnit
inclusiv de ICECHIM. Şi rămâne un specialist remarcabil şi un om care a
luptat să-şi apare bucăţica lui de activitate - chiar dacă a folosit uneori şi
metode din categoria celor duplicitare, discutabile azi. De fapt «nebunia» lui
se simte şi în prezent în aceea că ICPE-ul, deşi împărţit în nu ştiu câte
părticele, a supravieţuit până acum - datorită valorii realizărilor şi a
profesionalismului cercetătorilor lui - în timp ce atâtea alte unităţi au dispărut
de pe harta ţării. N.M
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Saturday, February 19, 2011 2:20 AM
Subject: Re: 0 ISTORIE Date gen. rev
Doamnă Millea
Din nou istorie.
După ce băiatul meu a plecat în Canada, am aşteptat trei ani şi în sfârşit am
primit paşapoartele pentru o vizită de o lună. După ce ni s-au dat

206

paşapoartele, mie şi soţiei mele, până să ieşim din clădire, un securist m-a
ajuns din urmă şi mi-a luat paşaportul. Soţia mea a început să plângă, dar
am fost repede conduşi afară; securistul i-a spus soţiei mele "poţi să pleci
singură". Era luna martie 1984. M-am dus la CNST, la Ciocionica, la acea
dată vicepreşedinte şi i-am spus povestea. El mi-a obţinut o întâlnire cu
Ursu, căruia i-am spus din nou povestea mea. Profesorul m-a ascultat, nu
mi-a promis nimic, dar după două zile cineva a venit şi mi-a adus paşaportul
acasă. Aşa am reuşit să plec împreună cu soţia mea.
În legătură cu afacerea de spionaj. Evident că aţi citit acel document, mult
după ce fusesem dat afară din armată în 1956. M-am îngrozit, pentru că am
trecut poate pe lângă un pericol mortal. Pentru o afacere de spionaj, se
dădea cu uşurinţă o condamnare la moarte sau închisoare pe viaţă. Faptul
că am primit ca sancţiune doar darea afară din armată, demonstrează poate
că totul a fost o fantezie sau imaginaţia bolnavă a unui securist.
Oricum, după ce am citit ce mi-aţi scris, am rămas mult timp pe gânduri;
"necunoscute sânt căile tale Doamne!"
Oricum, este o mare surpriză ca acum, după atâţia ani, să aflu despre mine,
lucruri pe care le consideram de mult uitate.
Sănătate şi voie bună, N.S
Despre competenţa unor activişti de partid din ambele regimuri.
Începusem încă din anul 2010 un schimb de păreri cu Nicolae
Sotirescu despre diverşi profesori din politehnică, am trecut apoi la alte
personalităţi. În detaliu despre aceste persoane eu am scris in volumul meu
de Memorii personale, dar ii trimiteam fragmente şi dânsului, ca răspuns la
miniaturile pline de melancolie pe care le primeam. Odată i-am trimis într-un
attach o relatare a unor întâmplări din perioada când preşedinte al CNCSului era Gh. Cioară, legate chiar de un program de componente pentru
electronica militară. Acesta a generat povestioarele ce urmează.
---- Original Message ----From: Nona
To: Niculae «sotirescu
Sent: Saturday, January 08, 2011 6:24 AM
Subject: Re: What a marvelous world
Domnule Sotirescu,
Am citit cu multă plăcere şi această a doua miniatură. Parcurgând-o
am înţeles că sunteţi un fin observator al vieţii "din exteriorul ei". Eu descriu
"acţiuni" şi "fapte", dv descrieţi "stări" - meditaţi pe marginea lor, ceea ce le
conferă o savoare aparte. Dac-ar fi să comparam cu pictura = ce iese din
rândurile mele este ca "Atacul de la Smârdan", din ale dv. un suav surâs de
"Giocondă". Presupun ca înţelegeţi că stilul vă avantajează. Aşa că vă
recomand, chiar va rog să scrieţi, aţi avut în preajma dv. mai multe personaje
decât într-o sală de aşteptare la un spital. (nn. Miniatura descria atmosfera
dintr-o o sală de aşteptare a unui spital)
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Vă trimit în attach câteva pagini dintr-un capitol mai mare dedicat
fostului meu preşedinte Gh.Cioară. A fost personajul cel mai incalificabil pe
care l-am cunoscut în viaţa mea. Nu v-am trimis tot capitolul ca să nu vă
sufoc cu amintirile mele dure.
Numai bine, N.M.

----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona
Sent: Sunday, January 09, 2011 2:36 AM
Subject: Re: What a marvelous world
Doamnă Millea
De acord cu dv. Gh. Cioară a fost unul dintre cele mai infecte
personagii pe care le-a produs nomenclatura comunistă şi a “numit” (că
nimeni nu-şi imagina că erau alegeri libere) la sectoarele de partid oameni
după chipul şi asemănarea sa.
La Sectorul 1 de partid, cel mai important din Capitală, a fost numită
ca prim secretar tovarăşa Moraru. A spus că este inginer, absolventă a unei
facultăţi din URSS. A venit în vizită la Institut şi între altele a vizitat şi secţia
de ferite şi magneţi. După câteva zile m-a chemat la ea şi mi-a spus:
-Tovarăşul ne cere să producem energie ieftină prin toate
mijloacele. Cred că cu magneţii pe care îi fabricaţi putem să facem un motor,
piesele să se atragă una pe alta şi să se învârtească, fără să consume nimic.
Puneţi-vă pe treabă ! Vom merge la Tovarăşul împreună să il prezentăm.
Deocamdată nu vă gândiţi cum o să-l oprim; asta vom vedea mai târziu.
Inventatoarea, cu diploma din URSS, descoperise secretul
Perpetuum Mobile. Inutil să vă spun, că trebuia să-i dau rapoarte zilnice şi că
imi chinuiam mintea să descopăr o explicaţie, care să n-o jignească.
Tot la Sectorul 1, secretarul cu probleme economice era un personaj
numit Cioruţă. Cercetarea şi deci institutele de cercetare din sector, (printre
cele mai prestigioase din ţară) cădeau în sarcina lui. Nu găsesc alt cuvânt
care să-l caracterizeze, decât că era un autentic găinar.
Odată - un naiv din institut - m-a întrebat:
-Cine e mai mare, Cioară sau Cioruţă?
Probabil că vă mai reamintiţi cât s-a râs, atunci cănd în Scânteia a
fost publicată ştirea " Tovarăşul Cioară s-a întors de la Moscova pe calea
aerului"
Multe salutari N.S.
----- Original Message ----From: Nona
To: Niculae «sotirescu
Sent: Sunday, January 09, 2011 1:18 PM
Subject: R.Radulet
Domnule Sotirescu
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Ştiţi, marele meu handicap în viaţă a fost acela - nu mi-am spart
capul să dau explicaţii care să nu jignească pe cineva. Când eram pusă în
faţa unei prostii tehnice reacţionam fără menajamente.. Fusesem studenta lui
Remus Răduleţ, care ne spunea "eu sunt un patriot, cel mai mare gest
împotriva ţării este să acceptăm să ne conducă proştii. Când daţi peste aşa
ceva - în domeniul vostru de activitate - adunaţi-vă toată ştiinţa şi
demonstraţi-le că ce propun ei nu se poate". La fel îmi spunea tăticu, un
specialist recunoscut în domeniul Negrului de fum.
Ştiu că această atitudine nu e dovadă de prea multa diplomaţie (şi
auto protecţie) - şi iţi trebuie mult curaj şi inteligenţă ca să-i contrazici cu
argumente pe care nici un alt specialist să nu le poată demonta. Din această
cauza n-am fost un inginer comod, dar anumiţi oameni, gen prof Răduleţ,
vicele Buznea, prof Drăgănescu, prof. Ioan Ursu s.a. - care nu se temeau de
"concurenţa" mea profesională - m-au acceptat drept colaborator. Şi eu am
avut buna cuviinţă să apar ca un colaborator "total anonim", deşi pe
marginea materialelor pe care le elaboram în calitate de expert - şi care de
fapt purtau semnătura lor, eu apărând doar cu iniţialele - purtam în particular
nenumărate discuţii.
Cei ce considerau că le încurc interesele proprii au găsit cumva
calea să mă îndepărteze, dar fiecare "şut în fund" a fost de fapt o propulsare
- lucru care m-a ajutat să evoluez pe linie profesională.
Dar să ştiţi că stupiditatea şi oportunismul nu s-au încheiat odată cu
desfiinţarea sectoarelor de partid în 1989. După evenimentele din decembrie
am avut câteva meciuri destul de neplăcute cu nişte “foşti mari demnitari”,
deveniţi tot “mari demnitari” în regimul postcomunist. Vă relatez doar unul, cu
un confrate de al dv. generalul Stănculescu. Am avut cu dânsul nişte discuţii
aprige fiindcă imediat după revoluţie a anulat contractele de cercetare şi
chiar pe cele de livrare echipamente electronice româneşti către armată.
Prima mişcare a fost cumpărarea câtorva mii de telefoane Motorola –
produse ce se fabricau curent la IEMI - şi apoi a altor tipuri de echipamente
decât cele care se produceau pe licenţă la Tehnoton - pentru aviaţie şi
marină - şi I.E.I. pentru radiocomunicaţii terestre. Mi-am permis – în calitatea
pe care o aveam atunci, de vicepreşedintă interimar la CNST - să-i spun că e
nevoie şi de un pic de patriotism pentru a ajuta ţara şi cercetarea să nu se
dărâme economic. Mi-a răspuns extrem de impertinent "trebuie să fii
inteligent ca să pricepi ce-i aia patriotism". Şi cum eu mă ştiam tare la acest
capitol l-am întrebat ce IQ are. S-a uitat la mine ca la un extraterestru. Apoi
evita să ne mai întâlnim - sau dacă se întâmpla să fim în acelaşi loc - mă
evita cât putea, inclusiv cu salutul, ceea ce pentru un bărbat este o dovadă
de maximă mârlănie
Cam atât astăzi despre ....cei ce ne-au guvernat, ieri şi azi.
N.M.
Polemici cordiale
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Monday, March 07, 2011 8:47 PM
Subject: Re: prieteni

209

Doamna Milea
O mică explicaţie. De aceea vă tot întreb ce mai ştiţi despre el (nn
despre Valeriu Ciocionica). Am fost prieten cu V.C din primul an de facultate
şi apoi până la plecarea mea în Canada am fost nedespărţiţi. Noi eram
prieteni, soţiile erau prietene şi lucram împreună, un tandem bine cunoscut
de toată lumea. Cum v-am mai spus, după plecarea lui Dinu Buznea , eu am
insistat pe lângă Mihulecea să-l numească pe el director, eu rămânând dir.
adj. ştiintific, cu speranţa că astfel n-am să mai am nici o problemă
administrativă şi am să pot să mă dedic în totalitate cercetării sau cel puţin
să fiu cel care orienta cercetarea în institut. Aceasta combinaţie a reuşit
perfect, aşa cum mi-am dorit şi toată lumea a fost mulţumită. În mod evident
ICE a fost un "success story", care a fost remarcat de toată lumea. De aici
explicaţia faptului că Institutul Central a fost grefat pe ICE. Ursu a fost şi el
impresionat şi l-a plăcut iniţial pe V.C. Dacă mai târziu şi-a schimbat părerea,
se datoreşte, după părerea mea, faptului ca V.C nu era un om de cercetare;
era mai degrabă un bun militar, un bun organizator şi comandant care, ştia
să se impună şi să se facă ascultat. El nu avea ce căuta la CNST.
Sănătate şi toate cele bune. N.S
----- Original Message ----From: Nona Millea
To: Niculae «sotirescu
Sent: Monday, March 07, 2011 9:19 PM
Subject: Re: prieteni
Referitor la Institutul Central - ţin să vă spun că ideea de a fi
structurat pe ICE i-a aparţinut prof. Mihai Drăgănescu, care era
vicepreşedinte la noi. Era epoca electronicii, dv eraţi încărcaţi cu sarcini
inimaginabil de mari, fiindcă păreaţi “copilul care promitea”. Electronica
profesională s-a dezvoltat fără import de licenţe de produse – ci doar de
componente şi tehnologii, iar radiocomunicaţiile militare erau numai în
sarcina dv. Şi a mai fost un motiv “mai ascuns”. ICPE-ul ocupa mereu locui I
pe ţară la întrecerea între institute. Tovarăşa, care era atunci director la
ICECHIM, era cam nemulţumită şi....lucrurile s-au echilibrat. Institutul Central
de Chimie a fost structurat pe ICECHIM, Institutul Central de Electro - pe ICE
si atunci au mai scăzut atuurile ICPE-ului. Ce să facem, era epoca
"egalitarismului". Păcat că din acest motiv Inst Central de Electro n-a mers,
fiindcă ICPE-ul nu s-a adaptat unui rol mai inferior şi făcea tot posibilul să se
menţină pe locul celui care dă tonul. Era şi un institut bine aşezat - în
perioada de maturitate - şi Florin era un om cu o personalitate ştiinţifică
recunoscută - ceea ce nu se putea spune de V.C.
Vă dau mai jos adresele de email solicitate de dv……poate obţineţi
informaţii suplimentare referitoare la prietenul dv
Am vorbit cândva cu dl Bălaşa despre V.C. şi mi-a povestit ceva de
care nu-mi amintesc bine - că a fost îngropat de un coleg de al dv.....nu-i
reţin numele şi nu reţin de ce nu a fost implicată şi fiica. Dacă mă autorizaţi îl
rog pe dl Bălaşa să vă scrie (nu ştiu dacă are noua adresă) - sau eventual
să-mi dea un text pe care să vi-l pun pe email
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Numai bine, N.M.
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Saturday, March 12, 2011 3:11 AM
Subject: ICE
Doamna Milea,
Încep să cred că v-am supărat, pentru că am luat apărarea ICE-ului
şi încă mai grav, am avut insolenţa să-l declar un „succes strălucit”.
O scurtă pagina de istorie.
Imediat după înfiinţarea ICE, la propunerea lui Buznea, am căpătat o
bursa de un an la Wiena, unde am lucrat în departamentul de cercetare şi
dezvoltare a lui Siemens. A fost o experienţă esenţială în existenţa mea. Am
încercat să înţeleg, să descopăr, să învăţ şi să aplic mai târziu, tot ce
caracteriza modul lor de lucru şi evident succesul strălucit al companiei. Am
să vă dau un exemplu foarte simplu şi aparent fără însemnătate. O dată pe
lună, un funcţionar venea la mine şi mă întreba " Herr Sotirescu de ce
foloseşti aceste tranzistoare sau aceste componente, când în casa Siemens
nu sunt folosite ?" Nu mă obliga nimeni să le schimb, ci doar să reflectez
dacă nu pot folosi, ceea ce se folosea curent. Aproape totdeauna îmi
dădeam seama că o puteam face ! Se dovedea mai târziu că se obţineau
mari reduceri de costuri, simplificări în producţie şi mai puţine surprize,
pentru că piesele respective erau bine cunoscute şi de la furnizori calificaţi.
Aceasta practică simplă, la nivelul de jos, se traducea într-un
principiu general, mult mai important: o întreprindere, cu un departament de
cercetare dezvoltare eficient, trebuie să folosească minimum de componente
la intrare, dar în acelaşi timp să producă cu ele maximum de produse la
ieşire. Când la întoarcerea în ţară, am început să practic această metodă,
toată lumea a venit indignată la mine şi a protestat "Tov.Director, să mă
înveţe pe mine tâmpitul ăla de Popescu de la aprovizionare ce componente
să folosesc?" După părerea lor ar fi trebuit să găsesc un academician sau un
profesor doctor ca să facă această operaţie ! Treptat însă oamenii au înţeles
că nu aplicam o constrângere ci făceam doar o recomandare şi rezultatele
au ajuns să fie cele sperate.
Am avut un model strălucit şi am căutat să-l imit. Nu pretind de loc
că eu am fost fac-totum în institut şi nici că am avut monopolul bunelor idei.
M-am înconjurat şi am promovat oamenii care m-au înţeles şi m-au ajutat.
Întregul merit este al lor.
Ar mai fi multe lucruri de spus la acest subiect. Din păcate, acum ele
nu mai sânt folositoare nimănui. Nu mai sânt folositoare, pentru că cei care
au reuşit să dezvolte întreprinderi viabile, au fost obligaţi să descopere şi să
aplice - fără ajutorul sau sfatul meu - aceste principii şi metode care pot
aduce succes.
Când Drăgănescu, Ursu, Cioară, Ministrul Avram şi mulţi alţii au
venit la institut, au stat ore întregi de vorbă cu noi, le-am arătat ce făceam,
cum lucram şi ce avem ca obiective. Retrosprectiv sânt convins că au
înţeles, pentru că ne-au apreciat şi ne-au respectat.
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Din nou obişnuitul "sănătate şi voie bună", la care mai adaug "facem
pace?" N.S
----- Original Message ----From: Nona Millea
To: Niculae «sotirescu
Sent: Saturday, March 12, 2011 10:49 PM
Subject: Re: ICE
Domnule Sotirescu,
Vă rog să mă credeţi că nu m-am supărat deloc în legătură cu
divergenţa de păreri între noi cu privire la comparaţia dintre ICPE şi ICE. Dar
efectiv nu am avut timp să vă răspund imediat fiindcă a apărut şpaltul la
primul volum şi de vreo cinci zile mă lupt să-l corectez. Subiectul ar
necesita o mult mai mare întindere în explicaţii în susţinerea poziţiei fiecăruia
dintre noi. Eu vă răspund însă pe scurt, repet din lipsă de timp, ca să înlătur
orice suspiciune din partea dv.
Nu doresc să minimizez cu nimic realizările ICE-ului şi eu «v-am
apreciat şi respectat» foarte mult dar, ca sa fiu plastică, îmi vine în minte un
banc din acei ani, legat de comparaţia dintre Statele Unite şi URSS. Eu nu
mă pricep să relatez bancuri, dar acesta are un tâlc = Un copil îi spune
tatălui lui «vezi tată ce deştept sunt eu, cresc în fiecare an 10 cm - tu nu mai
creşti deloc» Asta-i şi cu cele 2 institute, În 1973 când s-au înfiinţat
institutele centrale, ICE - ul făcea, după 7 ani de la înfiinţare, cercetări pur
aplicative ca un constructor şef de uzină - foarte necesare atunci să susţină
cu proiecte 2 fabrici IEMI şi IEI, plus FFUrziceni, în timp ce ICPE-ul ajunsese
atunci, la 23 de ani de la înfiinţare, în faza de rafinament, deschidea noi
domenii - atunci prioritare şi pe plan mondial - plus că-şi crease un portofoliu
de soluţii cu caracter multidisciplinar de care beneficia toată industria – şi nu
numai - fără să ştie că îi aparţin şi mă refer la cele mai răspândite, cele de
materiale electrotehnice, climatizare/radiaţii/mucegaiuri etc. Trecuse - cum
spuneau sovieticii - de la fabricaţia de cizme absolut necesare, la pantofi mai
eleganţi. Nu uitaţi că din ICPE s-au desprins succesiv IPA (1962), apoi ICE
(1966) care a preluat şi feritele şi secţia de electronică. Ori asta doresc să se
înţeleagă, ICPE-ul era un institut multidisciplinar şi avea tradiţie în formarea
oamenilor ca cercetători, şi în abordarea echilibrată atât a cercetărilor cu
aplicabilitate imediată cât şi a celor de perspectivă, poate şi fiindcă a avut ca
directori - oameni de mare valoare ştiinţifică, aş pomeni pe bătrânul prof. Al.
Nicolau, conf Stere Roman şi prof. Hortopan, nepomenind pe cei care le-au
urmat, colegul dv Lăzăroiu şi colegul meu Florin Tănăsescu. ICPE-ul cerea
cercetătorilor o anumită ţinută ştiintifică, a creat şcoli - care au rămas în
picioare şi azi după demolarea întregii industrii electro şi a cercetării
aferente. S-a spart în N sectoare care au devenit unităţi independente şi vreo
7 există şi azi şi sunt cuprinse în programe internaţionale - tocmai datorită
tradiţiei ştiinţifice şi a posibilităţilor de inovare. A avut o publicaţie proprie
Lucrările ICPE, cu care făcea schimb cu institute serioase din străinătate, era
prezent în lumea ştiintifică internaţională. ICE-ul şi-a scos prima revistă
proprie abia în anii 1980, când IEMI şi-a făcut serviciul propriu de proiectări şi
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cercetătorii dv au început să gândească şi la soluţiile tehnice ale zilei de
mâine.
ICE-ul l-a avut vreo 4 ani director pe Dinu Buznea într-adevăr un
foarte bun profesionist, dar apoi când a trecut la Valeriu Ciocionica - a cam
dat-o în bară = omul acesta era un bun organizator, dar nu avea chemare
pentru cercetare, nu citea şi nu aprecia această îndeletnicire (a fost
vicepreşedinte la CNST şi era singurul demnitar care nu citea nici măcar
Agerpresul, afirmaţie făcută în plină şedinţa de partid) - era un tip de cazon
care când nu primea sarcini nu-şi făcea de lucru şi atât. Scuzaţi-mă că sunt
dură cu prietenul dv. dar a fost cel mai atehnic vicepreşedinte de la noi. ICE
a mers datorită câtorva cercetători de excepţie - unii proveniti tot de la ICPE
(Alexiu, Tanach, plus absolvenţii tineri – ultra performanţi – şi plini de
entuziasm, cu mare apetit pentru cercetare/producţie, dar fără o privire în
perspectivă) - şi datorită dv. ca dir.adj ştiinţific + Bălaşa secretar ştiintific.
Abia după anii 1980 ICE-ul începuse să-şi creeze propriile şcoli. Articolele
din revista Electronica XX, programele si prognozele din acei ani o
dovedesc, dar timpul până în dec 1989 a fost prea scurt pentru a le valida.
Lipsa de tradiţie precum şi a unei palete largi şi flexibile de preocupări şi a
unei recunoaşteri internaţionale în cercetarea teoretică au făcut ca după
1989 ICE-ul practic să dispară. Nu minimizez cu nimic realizările ICE-ului, ca
efort concentrat pe unitate de timp cred că a fost campion republican, dar eu
aveam posibilitatea comparării evoluţiei lor din exterior, sub toate aspectele –
şi cele de moment şi cele de perspectivă.
Absolut toate unităţile de cercetare care au avut recunoaştere
internaţională s-au păstrat - a se vedea IFA, ICPE, IPA, ITC şi
Microelectronica, care au reuşit să realizeze nişte joint-venture acceptabile.
Nu au rămas la dimensiunea iniţială fiindcă era şi multă "pleavă" între
cercetători, dar unităţile există şi-şi păstrează locul în nomenclatorul mondial.
ICE-ul s-a pierdut, el ştia să dea de lucru unor fabrici pe soluţii cunoscute
principial în literatura tehnică (poate doar câteva aparate realizate de grupul
Jakab+Zaharescu şi laboratorul lui Alexiu au venit cu soluţii tehnic complet
noi pe plan mondial) nu să creeze noi principii. Când fabricile (piaţa internă)
au dispărut s-a pulverizat şi el cu toate că organizarea lui de microproducţie,
cu peste 400 oameni, i-ar fi permis să supravieţuiască dacă avea soluţii
inovatoare. Dacă institutul central ar fi fost structurat pe ICPE, acesta
impunea prin plan şi cercetări academice alături de cele pur aplicative, sunt
absolut convinsă, fiindcă ăsta era stilul lui Fl Tănăsescu
Repet ICE-ul avea entuziasmul tinereţii, ICPE-ul avea înţelepciunea
maturităţii. Iar faptul ca eraţi apreciaţi în vizitele primite - era absolut normal,
eraţi pe primul loc - dar la categoria uşoară, ca la box. Dar n-aţi fost niciodată
comparaţi cu un adult IFA sau ICPE, care erau tot institute departamentale
(IFA, plecase de la Academie, cu tot cu “tradiţia” academică). Unde aţi mai
văzut un institut serios să finalizeze cu lansare in producţie toate temele
abordate (sau în orice caz peste 90%). Asta susţin eu şi nu-mi schimb
părerea chiar dacă vă supăraţi. Ce procent de cercetări de perspectivă aveaţi
dv ? Chiar şi IPA - institut de proiectări în principal - avea 5% "cercetare de
dezvoltare" cum o numeam atunci pentru a masca denumirea de
"fundamentală" care deranja, şi se lupta să-si păstreze acest procent. La dv
n-am auzit de aşa ceva, deşi cândva chiar dv v-am propus.
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Scrieţi că eu n-aş prea fi cunoscut ICE-ul că nu prea m-aţi văzut pe
acolo. E drept, nu obişnuiam să fac vizite de protocol, dar am fost alături de
dv în momente “cheie”. Oare unde ne-am cunoscut ? Era în 1972 primăvara,
veniseţi la Dinu Buznea care era vice la noi şi eu v-am pus în braţe o primă
formă a unui Studiu de dezvoltare a ramurii care trebuia să stea la baza
lucrării pe care o făcea Electrouzinproiect pentru Platforma II de electronică.
De fapt trebuia să-l faceţi dv, - institutul - dar v-ati plâns lui Buznea că nu
aveţi documentaţie şi cum eu eram expertul în electronică al CNST-ului şi
cum dânsul ştia că aveam ceva făcut anterior la cererea fostului preşedinte
Cioară – un studiu pentru dezvoltarea radiocomunicaţiilor profesionale,
rămas neutilizat – l-am folosit pe acela. L-am completat cu Aparatura
electronică de măsurat mărimi electrice, împreună cu Alexiu, şi cu Aparatura
27
electronică de măsurat mărimi neelectrice, împreună cu Jakab. Atunci am
constatat cât de puţin se citea de către cercetătorii dv. literatura de
specialitate din vest, în principal cu referire la tendinţele de dezvoltare. Dv.,
eraţi striviţi de sarcini curente pentru cele două fabrici pe care le alimentaţi cu
proiecte - priveaţi ziua de azi, eu eram cu ochii la ziua de mâine a
domeniului.
Legat de aceeaşi afirmaţie, vă rog să vă amintiţi şi cum s-a elaborat
primul program de cercetare în domeniul Aparaturii medicale. Ţin minte că lam insoţit pe dr Iota la marii specialişti de atunci, prof Orha – cardiologie (era
problema valvelor din metal, care s-au dovedit inutilizabile) , prof Arsene neurologie (v-a sugerat toată aparatura de recuperare neurologică), prof.
Trestioreanu - oncologie (a venit cu sugestii în programul de dotare cu
aparatură de monitorizare conceput de dv), şi cred că nu greşesc la
generalul dr Niculescu - chirurg şi specialist în recuperări ortopedice. De alţii
nu-mi mai aduc aminte pe moment, dar mai era cineva din Timişoara unde
ne-am deplasat, plus alţii. Culmea, dânsul era medic, lucra la dv., trebuia să
facă un program destinat medicilor şi interfaţa între medic, cercetare şi
industrie am făcut-o eu, fiindcă spuneaţi că “vă lipseşte experienţa”, de fapt
vă lipsea documentarea complexă în domeniu, şi obişnuinţa de a citi, Ori eu
v-am procurat-o prin INID şi v-am dat-o “gata citită”. Asta era, dacă-mi
amintesc bine prin 1976 – 1977, când eraţi... şi institut central.
Exact acelaşi lucru s-a întâmplat peste ani când aţi elaborat
Programul de cercetări pentru domeniul Microunde. ICE-ul îi dăduse o tentă
exclusiv militară, am intervenit atunci şi am făcut o documentare serioasă
pentru partea civilă a programului care nu era cu nimic inferioară celeilalte, în
plus avea acces la informaţii tehnice externe. Nu mai vorbesc că după 1980
toate prognozele dv au fost completate, adăogite şi modernizate la noi în
CNST – asta însemna în biroul meu.
Cred că pentru aceste studii de perspectivă era mai important să
stau în bibliotecă decât să mă plimb prin institut cu atât mai mult cu cât
aveam informaţii “la zi” Erau raportările dv. şi ale fabricilor IEMI, IEI, FF
Urziceni - din comandamentele lunare de progres tehnic care se ţineau la
noi, erau prognozele şi planurile dv de CS, DT, IPT şi expoziţiile anuale pe
care le făcea cercetarea, care treceau toate prin mâna mea. În plus eu n-am
27

Acum după ce, scriind cap I, am găsit programul prioritar Electronica şi domenii
conexe,
îmi dau seama că am lucrat cu inginerii Alexiu şi Iakab încă din 1971.
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agreat „vedetismul” nici în viaţa particulară nici în cea de serviciu şi am
acţionat cu modestie totdeauna, aşa am fost crescută.
Presupun că v-am readus memoria în parametri funcţionali.
În final afirm că nu înţeleg ce pace să facem - nu ştiam că suntem în
război. Eu consider că nişte intelectuali pot purta şi "polemici cordiale" vorba
lui Paler, cântatul la unison speram că s-a încheiat odată cu comunismul.
N.M
----- Original Message ----From: Niculae «sotirescu
To: Nona Millea
Sent: Sunday, March 13, 2011 6:09 PM
Subject: scuze
Doamna Milea
Vă cer mii de scuze, am uitat cu totul episoadele pe care mi le-aţi
rememorat. De fapt chiar nu imi aduceam aminte când v-am cunoscut. Acum
parcă-l revăd pe Buznea făcând prezentările şi spunând că are alături o
persoană care cunoaşte MICM-ul ca pe „propriul buzunar” fiindcă a lucrat
acolo 15 ani, atât în producţie cât şi în cercetare, la ICPE.
Ce să spun, eu îmi menţin părerea că ICE-ul a fost un institut de
succes, poate n-a avut timp să atingă maturitatea ICPE-ului, dar ce a făcut
au fost efectiv acte de bravură, vă spun eu care am trăit şi în cercetarea din
vest. Era structurat ca marile unităţi de cercetare de aici, nu avea încă
portofoliul lor de probleme, dar putea să şi-l creeze fiindcă avea oameni cu
totul deosebiţi şi foarte bine pregătiţi. Păcat că a dispărut, ceva ce România
nu va mai avea niciodată.
N.S
II.8.6 Există cercetare (în electronică) şi după ICE?
“Science is not restricted to academia, nor does it
necessarily result in the publication of research papers.
It takes place in many different areas outside universities
and research institutes, and is funded by a range of
28
different sources”
La momentul conversiei
Oare chiar mai interesează pe cineva să ştie ce s-a ales de
cercetătorii din ICE? Întrebări retorice, desigur, la care adaug că prin ICE nu
înţeleg ICE S.A. (care încă există) şi sub sigla căreia am activat prea scurtă
vreme. Încerc să dovedesc însă că da, a existat şi există cercetare şi după
ICE (mă refer la cea aplicativă evident), cel puţin pentru unii dintre cei ce am
învăţat în acest Institut partea consistentă, superioară, a ingineriei
28

) Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st
century, The Royal Society, March 2011
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electronice. Am avut o curiozitate aproape constantă şi pentru cercetarea
aplicativă în electronică, în general, şi din ţară, în special, după evenimentele
din ’90. Am încercat să observ şi evoluţia cercetării ştiinţifice din România, în
ansamblul ei, trecând prin turbulenţele ce definesc perioada recentă a
planetei. Dar înclinarea a fost spre business R&D, cum numesc unii
cercetarea şi dezvoltarea cu impact aplicativ, economic, industrial.
Dacă a fost o greşeală sau nu că ICE a devenit ICE S.A., ceea ce,
după unele păreri i-ar fi răpus existenţa, nu ştim. Îmi amintesc însă că, întrun început în care cu toţii de bucuram la ivirea lujerului proaspăt al
democraţiei, nu mult după ’89 adică, salariaţii ICE au fost consultaţi şi
majoritatea acestora a dorit transformarea institutului în societate comercială!
Personal eram încântat, mă şi vedeam colindând ţara, poposind în orice
laborator de fabrică, poate şi în universităţi tehnice, în orice loc în care-mi
închipuiam că se măsoară ceva, doritor să aflu de ce ar fi nevoie în domeniul
aparaturii de măsurare, ca astfel să-mi procur temele de cercetare…
Propunerea n-a avut ecou. Am rămas cu întrebarea: totuşi ce am putea
cerceta sau dezvolta de acum înainte sub noul statut şi pentru cine? Mi-au
fost acceptate două propuneri de teme, cu finalizare în Microproducţia ICE,
le-am încheiat şi …am plecat.
Intuiţie, aventură, curaj?
O fi fost din fiecare câte puţin, dar sigur e că tot ce a fost atunci, s-a
convertit în îndârjire. In ziua căderii regimului, prietenul meu din California nu
dormea. M-a sunat uimit şi bucuros că, trezindu-i pe toţi cunoscuţii săi din
apropiere, a putut să le arate vestea la televizor. Telefonul lui era şi o
invitaţie pentru a-l vizita în ideea unei colaborări. Obţin viza în toamna lui ‘90,
după o amânare, din partea Consulatului: “reveniţi după alegerile din mai”…
Ajung în California în fapt de seară, 1 septembrie, Labor Day! Primesc de la
gazda mea, la sosire, o agendă personalizată pentru firma sa. O deschid la
întâmplare şi citesc în dreapta sus: “If a window of opportunity appears, don’t
pull down the shade”. După o noapte albă în care împreună am pus la cale
nu rămânerea mea acolo, cum spera el, ci una din două: fie o colaborare cu
ICE, fie deschiderea unei filiale (R&D-ul companiei sale) în România. Am
decis mai tarziu. Dimineaţa însă am trăit ceva neaşteptat: sunt dus la o
auction, o licitaţie în care mica companie vecină cu a lui, falimentase… Un
avertisment, o punere în gardă? Cumpăr şi eu, la preţ de nimic, câteva
ustensile de laborator ce-mi sunt utile şi azi… După o şedere de aproape
cinci luni, prelungită de o grevă a Tarom, la întoarcere, în drum spre
aeroport, prietenul a ţinut să accentueze: “să ştii că nu e nimic sigur în
business aici, s-ar putea ca şi peste câteva luni să ne prăbuşim”…
Surprinzător, n-am fost descurajat, devenisem şi mai hotărât. Nu sunt o
persoana prea curajoasă dar decizia mea de atunci a fost deseori privită în
felul asta, de către apropiaţi… Parcă aş fi ascultat de minunatele cuvinte ale
lui G.K. Chesterton (de care habar n-aveam pe-atunci): ”Omul trebuie să
aibă exact atâta credinţă în sine ca să trăiască aventuri şi exact atâta
îndoială de sine ca să se bucure de ele” 29)
S-a dovedit ulterior că aveam nevoie de îndârjire, dar şi de mare
răbdare, pentru a trece cu bine peste ce a urmat în ţară, când am decis în
29

) Ortodoxia: o filozofie personala, G.K. Chesterton, Ed. Humanitas, 2008
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final să deschidem o filială. Am citit Codul muncii, relansat atunci şi toată
legislaţia legată de investiţii străine. Doar că Agenţia Română de Dezvoltare
pentru Investiţii Străine, pentru care ajunsesem un obişnuit şi nedorit
solicitant, m-a “plimbat” pe la guvern, pe la ministere (Justiţie, Comerţ), iar
după 6 luni, această ARDIS mi-a cerut, printr-un răspuns scris, o garanţie de
5000$ ca să înregistrez filiala. Fără specificarea vreunui temei legal al vremii!
Legea nu prevedea, pentru o filială în domeniul industrial, obligativitatea
garantării cu un capital social. Cred că s-a procedat astfel numai ca să scape
de insistenţele mele. M-ar fi sprijinit dacă americanii erau în …Basarabia (“cu
cei din Moldova mai facem noi filiale din astea”…). Aşa că am plătit mult mai
puţin şi am făcut un srl… Pentru că prima preocupare a noastră era
întreţinerea bibliotecii de componente a PROTEUS-ului (un programator de
memorii şi microcontrolere, produs al firmei americane), Anca Caprini colega
mea de facultate şi de laborator la ICE. era cea mai potrivită pentru a fi şi
primul angajat al acestui srl, născut la 4 iunie 1992. Vă miraţi că a acceptat
destul de repede? Şi eu! Eu am mai întârziat un an la ICE S.A. Aşa a început
totul, în alta parte.
Fără studii de fezabilitate, fără model, fără prototip, fără…
4

E oare posibil aşa ceva în R&D? Ba mai mult: şi fără birocraţie tehnică
şi fără omologare! Au fost primele lucruri care m-au mirat dar recunosc, miau şi convenit la început. Te apucai să faci doar ce ştiai că poţi valorifica. Nu
reuşeai să faci ceva mai bun ca cei din “competiţie”, piereai. Într-una din
vizitele ulterioare la investitor (1992), după oficializarea acestui srl, am lucrat
o lună, la un proiect de la Intel, care se dorea a fi un Development Kit pentru
un circuit de recunoaştere a scrisului de mână. Circuitul nu fusese realizat
încă, dar ne-a fost prezentată o documentaţie amănunţită. Pe cei de la Intel iar fi costat, în laboratoarele lor, 200 de mii de dolari. Apelaseră la cine
realiza proiectul pentru 20 de mii… Ăsta a fost începutul meu în folosirea
programelor de editare, pe computer, a schemelor electronice şi de
proiectare a circuitelor imprimate (PCB Design). Lucram sub mare presiune
căci, zilnic, la lunch, primeam vizita celor de la Intel să cunoască stadiul…
Cu timpul, lucrurile au prins cheag. Firma americană obţine câteva
exclusivităţi mondiale în …omologarea unor card-uri de memorie (Compact
Flash, MultiMediaCard, Secure Digital Card) şi dezvoltă echipamente pentru
laboratoarele fabricanţilor de memorii (CF, MMC, eMMC, SD, USB, SATA
SSD, NAND), dar şi echipamente complexe (manuale, semi-automate,
automate) destinate producţiei unor astfel de componente, pentru testarea şi
programarea lor în cantităţi de sute şi mii de bucăţi pe zi.
In Silicon Valley, în majoritate formată din oraşele pe care le asemui unor
mici staţiuni de odihnă, se munceşte din greu. Zonele de business sunt
separate de cele rezidenţiale şi în a treia mea vizită (1994) am găsit zona de
business a orăşelului, aproape pustie. Era trist să vezi parcări goale lângă
clădiri care nu mai aveau nume… Din loc în loc, placarde cu FOR SALE.
Criză… In mod surprinzător, tocmai atunci cei cu care colaboram, intenţionau
să închirieze, pentru business, o clădire mai arătoasă şi mai spaţioasă decât
cea în care lucrau până atunci… Semne bune îmi zic şi uit de aparentul
deşert... În România srl-ul se întăreşte cu absolvenţi ai Politehnicii, (în urma
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unor proiecte de licenţă realizate în colaborare cu srl-ul), şi cu softişti
profesionişti, în urma interviurilor.
Cum ajunge un srl de cercetare în topul naţional…
Când am primit, prin 2002, invitaţia de la Camera de Comerţ şi
Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, să participăm la o festivitate
de premiere a firmelor româneşti din topul “celor mai performante” în anul
2001, am fost uluiţi. Nu ştiam că srl-ul nostru să fi făcut vreo mare ispravă
pentru cercetarea românească!... Pierdeam din vedere că invitaţia venea de
la o instituţie economică şi nu de la una ştiinţifică. Să spun totuşi cum am
ajuns pe locul 5 pe ţară şi în municipiul Bucureşti, printre alte
microîntreprinderi ce se ocupau cu cercetarea-dezvoltarea. Convenisem cu
investitorul nostru, cu care încheiam şi contractele de cercetare, să
acumulăm, treptat, un fond de rezervă în bancă, pentru viitoare investiţii. Din
păcate, un an mai târziu, a trebuit să dizolvăm tot ce se agonisise, pe
cheltuieli în loc de investiţii, dar suma apucase să fie luată în calcul de către
instituţiile economico-financiare şi hop în top! Căci parametri clasificării se
numeau cifra de afaceri, rata profitului, efortul de dezvoltare, productivitatea
muncii…
Topurile astea, cu a lor festivitate de premiere (se plătea minim
1000lei la participare), ne-au mai listat şi altă dată. Surprinzător, odată a fost
chiar în miezul recentei crize, când începuseră să curgă scrisorile rău
prevestitoare (etichetă neagră!) de la ANAF… Celebrele Somaţii pentru care
făceam coada la poştă. N-am mai dat curs invitaţiei şi nici n-am aflat de ce
srl-ul ajunsese pe locul 7 în municipiu şi pe 3 în sector. Era timpul
falimentului în masa a IMM-urilor. Am scăpat, plătind dările cu regulată
întârziere…
Suntem doar statistică…
Fiind, anual, solicitaţi de către INS (Institutul Naţional de Statistică) să
completăm formulare, gândeam că un srl care are doar contracte externe,
nici n-ar trebui luat în seamă la evaluarea cercetării româneşti. Rămânând în
sfera micilor întreprinzători, locul în această evaluare este al acelora care
inovează, realizează produse în România, pentru România, posibil şi
exportabile. Dau exemplul unui SRL bucureştean care a lansat, în domeniul
electronicii, Roboscan 1M, un produs care “vede”, cu raze Gamma, obiecte
de până la 4mm, într-un container sau camion, mânuirea făcând-o o singură
persoană, total protejată de periculoasele radiaţii. Produsul ajunsese “cea
mai bună invenţie din lume”, a anului 2009! Bravo lor!
30
Vorbesc aici despre locul srl-ului în cercetare, fiindcă un articol din
2007, avertiza că “rolul diferitelor entităţi din cercetare” încă nu era clarificat
în România! Entităţile amintite în articolul citat şi al căror rol este deja
precizat, sunt institutele de cercetare şi universităţile. Tot in acest articol,
fizicianul Nicolae Victor Zamfir, director al INFN, Măgurele–Bucureşti,
defineşte şi rolul cercetărilor: fundamentală şi aplicativă (sau direcţionată),
din care ultima:
30)

Cercetarea românească la răscruce, pericolul mediocrităţii:, Petre T. Frangopol,
România Liberă, 12 mai 2007
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“ – asigură creşterea competitivităţii economiei româneşti;
- se poate finanţa şi din fonduri publice în măsura în care există cerinţe din
partea marilor companii din sectorul privat;
- are tematica conform politicii naţionale şi a cerinţelor economiei;
- iar evaluarea se face după rezultate specifice acestei activităţi: transferul
tehnologic şi beneficiile economice aduse”
N-aş fi în totul de acord cu al treilea criteriu, care pare oarecum
restricţionabil. Mă îndoiesc că produsul amintit în acest capitol şi recunoscut
pretutindeni în lume, a fost cumva prins în vreo “tematică conform politicii
naţionale”.
Mi se pare şi mai evident că un srl finanţat din fonduri externe, cu
rezultate ale cercetării sale, finalizate şi valorificate doar pe alte continente,
pentru că încă nu pot interesa industria românească, n-ar avea ce căuta în
evidenţele cercetării româneşti. Sau mai puţin contondent: ce rol i s-ar putea
rezerva acestuia?! Poate doar să conteze la numărul de cercetători ai ţării,
fiindcă, e adevărat că printre cei de la srl-urile astea sunt şi oameni ce
lucrează la nivel ştiintific ridicat.
Constatăm – ne-o spune un alt articol 31, publicat în 2008 -, că
“numărul cercetătorilor angajaţi în domeniul privat (20 de mii) se apropie de
al celor plătiţi de la buget (23 de mii) în institutele de stat, si asta se întâmplă
ca urmare a investiţiilor străine masive. Dar tot aici se aminteşte că aceste
companii străine “investesc din ce in ce mai mult în România pentru propria
lor dezvoltare” în timp ce firmele româneşti “nu pun accent pe dezvoltare prin
cercetare”. Păi atunci iată-ne şi pe unii dintre noi, microsrl-iştii finanţaţi din
afară, având până la 9 cercetători, laolaltă cu marii Siemens (2500 de
cercetători în 2008), HP (1200), Infineon (250)… In sfârşit ne-am găsit locul,
graţie statisticii!
Suntem băgaţi în seamă şi de altă statistică, cea din lumea capitalului,
căci BNR-ul, face propria statistică pentru cei ce reprezintă în România
investiţii străine directe (ISD), printre care e şi srl-ul de care vorbim.
R&D - criză, stadiu, fonduri UE
Srl-ul nostru, a simţit din plin, chiar la debutul ei, criza financiareconomică. In 2008, toamna. Era firesc, căci resursele financiare veneau din
zona geografică unde tocmai se anunţa că …dispăruseră banii. Pentru acest
srl a fost o adevărată ”cumpănă”, cum se spunea prin vechile zodii.
O fi sau nu adevărat că în limba chineză cuvântul criză se compune din doua
caractere, unul reprezentând pericolul, celălalt oportunitatea, dar aşa cum
susţin autorii cărţii, recent tradusă în româneşte, Chaotics: management şi
marketing în era turbulenţei 32, “aceste caractere ar putea foarte bine să
simbolizeze primejdiile care pândesc o firmă pornită să facă reduceri pe
toate planurile, spre deosebire de firmele care se concentrează punctual, cu
o precizie de laser, pe evaluarea locurilor unde să facă reduceri
determinate”.

31
) Cercetarea românească s-a privatizat până la jumătate, Iuliana Gătej,
COTIDIANUL, 20 feb 2008
32
) Chaotics: management şi marketing în era turbulenţei, Philip Kotler şi John A.
Caslione, Ed. Publica 2009
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N-a lipsit mult ca investitorul srl-ului să facă o eroare catastrofală, pe
care o fi făcut-o mulţi alţii şi anume să suspende temporar tocmai activitatea
colectivului său de R&D!... Până la urmă ambele părţi au acceptat
înjumătăţirea cheltuielilor salariale. Doi ani. Timp în care srl-ul a avut totuşi
înţelepciunea de a nu lenevi, ci de a lucra în continuare cu râvnă, pentru ca
la ieşirea din criză să apară şi produse noi, fără a neglija solicitările
beneficiarilor obişnuiţii ai companiei americane.
Vă invit acum să aruncăm o privire şi prin documentele publice ale
vremii, după intrarea României în Uniunea Europeană, observând situaţia
cercetării ştiinţifice româneşti în ansamblul ei. începem revenind şi citând, din
articolul amintit la finalul capitolului precedent: “economia românească se
depărtează de cercetare după criteriile existente. Proiectele de cercetare
câştigătoare sunt în majoritate teoretice, iar cele cu impact economic pică”.
Motivul ar fi fost că evaluatorii sunt din universităţi (60%), din institute (15%)
şi “doar 5% din partea economiei”…
La un an de la intrarea României în UE, cercetarea românească avea
şanse ridicate de a procura fonduri europene, dar şi de a profita, simultan, de
atribuirea celui mai mare procent de finanţare din PIB, de la 2005 încoace!
Se vorbeşte de un plan septenal, numit Planul National de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare 2007-2013, dar şi de Strategia Naţională de Cercetare,
Dezvoltare şi Inovare pe acelaşi interval.
Aşa cum aflăm din Programul Operaţional, Sectorial “Creşterea
competitivităţii economice” (POSCCE), accesul la aceste finanţări, se face
participând cu proiectele într-o competiţie, desfăşurată în trei etape: a)
verificare formală şi de eligibilitate; b) evaluare propuneri; c) selecţie.
Vom lua un caz mai apropiat preocupărilor din textul de faţă, adică de
şansele unui IMM, chiar micro (nu e cazul srl-ului de care tot vorbim), ce nu
are cercetarea in obiectul de activitate, dar doreşte să se dezvolte recurgând
la cercetare prin programul amintit mai sus.

POS CCE
Cresterea productivitatii intreprinderilor
romanesti

Obiectiv general
Obiectiv specific [3]
Axa prioritara

[2]

Domeniul [3]
de interventie
Operatiune

[3]

Cresterea accesului intreprinderilor la CDI
Cercetare, Dezvoltare Tehnologica
si inovare pentru competitivitate
Accesul intreprinderilor la activitati de CDI

Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor

Fig. 1.
Poate ne dăm seama de ce se tot spune că întreprinderile nu se
înghesuie la aceste fonduri, apărute tocmai pentru îmbunătăţirea activităţii
lor.
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Colindând prin stufosul document menţionat 33, am construit o
diagrama (Fig.1) care indică drumul de urmat al IMM-ului curajos. Fiind
ultima “operaţiune” pe lista structurii programului, e posibil ca riscul de a
eşua să fie cel mai mare. Să presupunem că etapa formală chiar e uşor de
depăşit. A doua etapă a competiţiei e cea hotărâtoare. Se parcurge în doua
faze: una individuală în care se punctează criteriile (sunt vreo 25, împărţite în
trei categorii), de către fiecare membru al grupei de evaluatori (specialişti
ştiinţifici/tehnici şi în analize economico-financiare, în total 3). Aici e loc de
apariţia multor contestări şi ne refugiem într-o paranteză, despre ele şi nu
despre contestaţii din partea solicitantului, care înseamnă altceva şi sunt
permise, după această etapă. Am citit articole în care evaluatorii autohtoni
sunt la fel de contestaţi ca arbitrii de fotbal!... “Evaluatorii sunt impostori şi
34
incompetenţi” se scrie într-un articol , referitor la proiectul unui inginer de la
ICPE Bucureşti, care fusese respins de evaluatori, căci “nu au înţeles nimic”
din lucrarea sa, întitulată <<Model teoretic şi validare experimentală privind
interacţiunea radiaţiei electromagnetice neionizante cu dielectrici conductivi,
cu şi fără proprietăţi magnetice, în zonele Fresnel şi Fraunhoffer>>. Oare
cum se poate închega un colectiv de evaluatori format din 12 persoane, atât
de bine pregătite încât să poată expertiza o asemenea lucrare evitând măcar
subiectivismul?!... Cazul acestui proiect este din alt Program: “Proiecte
Complexe de Cercetare Exploratorie” - se pare că s-a preferat exploratoriu în
loc de fundamental -, unde evaluatorii sunt mai numeroşi, 12 in loc de 3.
Ieşim din paranteză întorcându-ne la cazul IMM-ului aspirant la dezvoltare.
Dacă proiectul acestuia a trecut şi de contestări în urma evaluării, urmează
etapa selecţiei, care e aproape o formalitate, căci presupune gruparea
proiectelor trecute de primele două etape, în funcţie de punctajul căpătat
anterior. Sunt selectate pentru a fi finanţate, doar proiectele cu punctaj mai
mare de 21 de puncte, dar şi dacă au căpătat mai mult de două puncte la
fiecare dintre cele trei categorii de criterii de evaluare. Mai spun doar că
numărul maxim acordabil fiecărei categorii de criterii este de câte 10 puncte.
Poate nu-i lipsit de interes să amintim, tot în acest capitol, despre o
iniţiativă a Parlamentului European, luată în 2006, prin care acesta declară
ani calendaristici tematici. S-a nimerit ca anul 2009 să fie declarat Anul
European al Creativităţii şi Inovaţiei, tocmai când criza globală a făcut ca
guvernul României să procedeze neînţelept, adică pe dos decât se
recomandă în Chaotics, decizând pentru un an “tematic”, ţintit pe cercetare,
o subfinanţare care a prăbuşit fondurile la nivelul anului 2005… Sau, altfel
spus, fondurile pentru 2009 au scăzut cu peste 60% faţă de cele ale anului
precedent, care fusese cel mai bine finanţat. “Să nu ne temem de cuvinte:
avem de-a face cu o crimă!” începe cu îndreptăţită revoltă Marius Bâzu, şeful
laboratorului de fiabilitate al IMT, Bucureşti, articolul 35 său din ADEVARUL, la
începutul lui 2009.
Pe la sfârşitul acelui an, atât de defavorabil cercetării româneşti, în
privinţa finanţării, s-a aplecat asupra chestiunii şi o revistă de cultură cum
este Dilema Veche, şi ea cu apariţii tematice. De data asta tema aleasă s-a
33

) http://www.fonduri-structurale.ro/Detaliu.aspx?t=competitivitate
) In cercetarea românească 1 plus 1 nu fac întotdeauna 2, Tiberiu Lovin, Răsvan
Chiruta, România Liberă, 28 august 2008.
35
) Desfiinţarea cercetării româneşti, Marius Bâzu, ADEVĂRUL, 9 feb. 2009
34
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întitulat, în stilul propriu, Cercetarea la colţ de stradă 36. Prezentăm, pe scurt,
concluziile la care au ajuns colaboratorii la această temă, considerându-le ca
fiind o bună sinteză a ceea ce s-a întâmplat după 2004, cu deosebire în
institutele naţionale de cercetare şi în mediul academic:
a) până în 2004 partidul şi apoi guvernele n-au dorit decât supravieţuirea, nu
se încuraja creativitatea şi inovaţia, ci doar copierea şi îmbunătăţirea;
b) numărul cercetătorilor în 2003 ajunsese de 4,5 ori mai mic faţă de cel din
’90;
c) după 2004, cu o reformă urmând politica UE, proiectele se obţin prin
competiţie, după trecerea de un corp de evaluatori, deseori contestat;
d) în 2006 finanţarea atinsese 0.38% din PIB, cu perspective de 1% în 2010,
determinând înzestrarea unor laboratoare cu echipamente ultramoderne şi
derularea proiectelor cu parteneri externi, dar doar patru ani de bună
finanţare nu-i decât “punere în problemă” a noului mod de funcţionare a
cercetării româneşti;
e) 2009, “anul creativităţii şi inovării”, prin reducerea drastică a finanţării, a
“dat lovitura de graţie” unei cercetări încă firave, afectând cel mai mult
capitalul uman, pentru că un om de ştiinţă se maturizează după două decenii
de muncă postuniversitară;
f) proiectele internaţionale sunt mană cerească fiindcă asigură trafic de
expertiză;
g) trebuie susţinută mai ales cercetarea teoretică, fiindcă este deja mai
avansată;
h) cercetătorului român i se răpeşte mult timp cu birocraţia programului
preluat de la Bruxelles;
i) puţini tineri mai doresc o carieră în cercetare;
j) nici o universitate din România (excepţie Babeş Bolyai) nu si-a propus să
devină un loc de excelenţă la nivel internaţional;
k) soluţiile propuse pornesc de la …lipsa oricărei soluţii de moment
(“discutăm peste 10 ani”!), trecând prin acordarea unei atenţii deosebite
calităţii în dauna cantităţii, prin finanţare diferenţiată a centrelor de cercetare
şi a Universităţilor, prin expertiză externă în strategiile de cercetare, prin
înserarea cercetării în învăţământul superior, prin atragerea fondurilor private
şi ajungând la măsuri drastice împotriva impostorilor din cercetare…
Zăbovind încă puţin la situaţia celui mai complicat an din punct de vedere al
finanţării, 2009, urmând după o perioadă fastă, vă invit să consultaţi si:
- Cercetări în domenii tehnologice de vârf, cu o bază materială de excepţie,
Dan Dascălu, MARKET WATCH, nr. 112, 26 feb 2009
- Şansa cercetării româneşti a rămas pe mâna finanţării europene, Olimpia
Lazăr, Agenda clujeană, 13 martie 2009
- Proasta administrare a Institutelor este problema cercetării româneşti,
Ziare.com, 8 feb 2009
Ce spun străinii, clasamente, perspective şi …iarăşi, statistici?
Să luăm în seamă şi ce ne spune o revistă ştiinţifică de mare prestigiu
a lumii, Science, din SUA, care după mulţi ani de tăcere s-a referit şi la

36

) Cercetarea la colţ de stradă, DILEMA VECHE, nr. 299, 5-11 noiembrie 2009
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cercetarea ştiinţifică românească 37. Se menţionează cât de defectuoasă
este, în România, distribuirea fondurilor pentru cercetare într-o perioadă în
care chiar beneficiază de fonduri în creştere. Din cauza lipsei de experţi
străini pentru realizarea unor evaluări corecte a proiectelor, alocarea
granturilor se face necorespunzător. Cauza ar fi lipsa recunoaşterii
excelenţei ştiinţifice, dar şi corupţia. Nu există încurajare pentru determinarea
întoarcerii în ţară a cercetătorilor din diaspora, iar, deşi oamenii de ştiinţă cu
vechime, din institute şi universităţi sunt retribuiţi la nivele similare cu a celor
din occident, tinerii doctoranzi nu obţin peste 300 de euro…
Clasamentele, previziunile, statisticile beneficiază de o abundenţă de
materiale publicate. Nu se poate estima eficienţa acestora, atâta timp cât
majoritatea lor exprimă evaluări doar pe baza investiţiilor financiare sau a
cheltuielilor destinate cercetării din ţări cu potenţial diferit. Dacă clasamentul
se face pe ţări şi nu se iau în seamă şi nişte parametri specifici fiecărei ţări
ca de pildă hărnicia, iscusimea, excelenţa specialiştilor, atunci alocarea unor
fonduri identice în ţări foarte diferite, pot duce la rezultate irelevante
referitoare la ţările respective, şi nu căpătăm informaţii despre eficienţa reală
a investiţiilor sau cheltuielilor, adică despre corecta evaluare a cercetării unei
ţări. Putem deduce cel mult, dintr-un asemenea clasament al anului 2009, de
pildă, în Europa, că dintre ţările fostului bloc de răsărit, intrate ulterior în UE,
doar Cehia are alocat Cercetării şi Dezvoltării, un procent apropiat de 1%, în
timp ce majoritatea celorlalte nu depăşesc 0.2%.
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Fig. 2.
Un document mai expresiv (Fig. 2), mai consistent decât anostele
tabele de la EUROSTAT, l-am găsit în publicaţia americană R&D Magazine 38
şi conţine previziunile pentru anul 2011. Vă las dumneavoastră curiozitatea
de a găsi toate informaţiile pe care le conţine.
Revenim pe meleagurile noastre şi mai aproape de prezent, pentru a
vedea ce se poate aştepta, în viitorul nu prea îndepărtat, de la cercetarea
aplicativă. Cum se cunoaşte îndeobşte, rezultatele acesteia sunt şi cele mai
vizibile, prin care societatea percepe de fapt o cercetare ştiinţifică, deşi cei ce
o practică, în mediul privat mai ales, sunt cei mai puţin vizibili datorită politicii
acelor companii care nu le permite o “expunere” prin publicaţii, cum se
întâmpla cu cercetarea fundamentală, la care chiar asta e forma evaluării
sale. Dintr-un interviu 39, luat Prof. dr. Dragoş Ciupariu, când era preşedintele
ANCS (Agenţia Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică) ca apoi, pentru 78 de
zile, să ajungă ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, aflăm că
“(…) în zona de cercetare aplicativă, finanţăm proiecte la care cercetătorii sau dus şi au identificat aplicanţii, (…) adică pe cineva care aplică rezultatul
lor de cercetare şi este dispus să co-finanţeze cu un minim activitatea
respectivă – minim însemnând 7.5% pentru IMM şi 15% pentru întreprindere
mare. Prin urmare pe de o parte, îi împingem pe cei din firme să vină către
cercetare şi, pe de altă parte, îi împingem pe cercetători să se ducă către
piaţă”. Revenim ceva mai jos, cu amănunte.
Care dintre ICE-işti mai cercetează?
M-am gândit că n-ar fir rău să aflăm. Despre cei care au continuat în
ICE-SA, sau despre cei care s-au desprins, dar au “locuit” încă o perioadă în
clădirea ICE, dar la alte companii, ne-ar bucura să aflăm, din partea lor, cum
s-au adaptat noii situaţii, dacă au reuşit să reziste, care le sunt perspectivele.
Despre câţiva cu care am fost în legături apropiate şi în ICE, şi care au
continuat activităţi de cercetare, pot spune eu câte ceva, fără a intra în detalii
pentru că nu am solicitat acordul lor pentru a le pomeni numele sau a le
descrie activitatea, după ICE. Mă îndoiesc că l-aş fi obţinut, dar din admiraţie
pentru perseverenţa, pentru reuşitele lor, îmi permit să spun cele de mai jos.
- Unul dintre ei a urmat cam acelaşi traseu cu cel parcurs de mine. Conduce
un SRL, în România, cu mult mai mulţi salariaţi însă. Acesta se ocupă cu
proiectarea circuitelor integrate folosite în domenii precum industria
calculatoarelor, vehicule electrice, telefonie mobilă etc., dar şi cu aplicaţii
folosind propriile componente. Este o sucursală tot a unei companii din
Silicon Valley.
- Un altul, are propriul SRL în România, de proiectare în electronică şi a
reuşit să doteze multe instituţii de stat şi companii private mari, cu
echipamente electronice concepute în SRL lui, sau cu sisteme integrate
folosind subansamble importate.
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- Urmează o …colegă de srl. Am lucrat împreună nouă ani, între 2000 şi
2009, după care, în urma unui concurs, s-a transferat în învăţământ, lucrând
la o catedră a facultăţii de electronică din UPB.
- Un coleg de ICE mai special, căci munca lui după ICE, poate fi un model de
activitate în care găsim, la un loc, patru etape împlinitoare ale ei: cercetaredezvoltare-producţie-distribuţie. Numai că, el a …schimbat domeniul! Îl
apreciez în mod deosebit pentru curajul ăsta, care l-a îndemnat pe
cercetătorul de electronică industrială, să se distanţeze de depistarea
defectelor din betoane, nu mai puţin necesare şi salvatoare, apropiindu-se
mult de fiinţa umană, mai firavă, sensibilă şi în nevoie de salvare. Produsele
finale ale cercetării lui, căutate în toată ţara, sunt destinate întreţinerii
suferinzilor de o boală sistemică ce implică întregul organism: celiachia.
Bravo lui!
Concluzii, perspective, speranţe, atenţionări
1. Mi s-a părut oarecum cunoscută strategia pe care intenţionează s-o
folosească ANCS în 2012, în ce priveşte apropierea reciprocă între cercetare
şi industrie, despre care am amintit câte ceva, într-un capitol anterior. Parcă
modalitatea de lucru în vremea ICE-ului nu era mult diferită, ba era chiar mai
directă. Acum lucrurile sunt mai alambicate, încercând să stimuleze (unii zic
că-i momeală) fie pe unii, fie pe ceilalţi, implicaţi în această apropiere, care a
cam dispărut. Pe de o parte, furnizorii de cercetare sunt stimulaţi cu sume
limitate de bani, cum am arătat deja, dacă aceştia găsesc firme dispuse să
valorifice, în folosul acestora, proiectele propuse de cercetători. Pe de altă
parte, firmele din industrie sunt stimulate să se dezvolte apelând la furnizori
de cercetare, finanţându-le parţial cercetarea. În acest caz ANCS, vrea să
introducă un instrument financiar inspirat din programul rabla… I se oferă
firmei un ino-voucher, reprezentând fie 5000, fie 10000 euro (n-am aflat când
e una, când e alta), cu care firma umblă după un institut, o universitate ori alt
furnizor de servicii de cercetare, să-l ademenească a-i face proiectul în
schimbul hârtiei, dar şi a unei diferenţe de costuri, inevitabilă, rezultată din
negocierea între părţi, diferenţă suportată de firmă. Când cercetarea e gata,
ANCS transformă voucherul în bani… Cam întortocheată treabă. Rezultă,
nu-i aşa, că finanţarea cercetării, cât durează ea, se va susţine numai din
…diferenţa acoperită de către firma beneficiară. Să sperăm că firmele nu-şi
vor limita dezvoltările doar la ce pot face cu sumele primite, gratuit, de la
stat… şi că, finalmente, se reduce depărtarea industriei de cercetare.
Aşteptăm veşti de la …statistică.
2. O concluzie certă se desprinde cam din toate materialele publicate,
despre cercetare: în cea mai mare parte a lumii dezvoltate, activităţile de
R&D sunt finanţate, în principal, de către întreprinderi/companii private, pe
când cercetarea ştiinţifică în mediul public, joacă un rol mai semnificativ în
majoritatea ţărilor (încă) în curs de dezvoltare.
3. Masivele investiţii străine în business R&D, din România, doar
“valorifică înaltul potenţial al inginerilor români”, cum se exprima unul dintre
investitori. E posibil să se întâmple asta, dacă ele urmăresc în primul rând,
propria dezvoltare a companiilor investitoare, atâta timp cât nu au şi partea
de materializare a rezultatelor în România.
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Nu putem neglija însă, dincolo de aspectul financiar, că există un câştig,
reciproc, al colaborării cu partenerii străini, şi anume efectul schimbului de
expertiză ce poate determina îmbunătăţirea calităţii resurselor umane ale
cercetării româneşti.
S-a mai spus, de către analişti ai vieţii ştiinţifice româneşti, în contextul de
mai sus, şi că România e pândita de perspectiva nedorită de a deveni o
“colonie ştiinţifică şi tehnologică”. Să sperăm că nu va fi aşa.
4. O ştire de luat în seamă: de Mărţişor 2012, s-a inaugurat în
România o instituţie impresionantă:: Institutul de Cercetare Dezvoltare
Inovare Produse High-Tech pentru Dezvoltare Durabilă, PRO-DD, având
drept coordonator al Contractului, pe Universitatea Transilvania din Braşov.
Identificăm în organigrama acestuia, un laborator care se numeşte: L4Sisteme Electrice şi Electronice. Cei interesaţi vor găsi multe informaţii la
www.unitbv.ro/institut_prodd/index.php?id=18
5. CNCI 40. O trecem la speranţe. Este Conferinţa Naţională a
Cercetării şi Inovării, care se organizează pentru prima dată în 2012, la 2123 iunie, în Bucureşti şi are ca tematică “Rolul cercetării şi inovării în
societatea modernă”. Există un obiectiv declarat, “de a evalua starea
cercetării româneşti actuale şi de a-i spori contribuţia la modernizarea
României”, dar are şi un obiectiv transversal: “de a poziţiona strategic ştiinţa
şi tehnologia – ca motor al creşterii competitivităţii economice – pe agenda
instituţională şi publică a României, inclusiv (…) în cadrul Strategiei Europa
2020.
6. Convingerea personală despre cercetarea aplicativă, incluzând
desigur şi pe cea în electronică, este că aceasta va parcurge şi în România,
drumul până la care a ajuns aceasta în ţările dezvoltate, adică să se
concentreze majoritar în mediul privat, al companiilor mari, mijlocii sau mici.
Analiştii economici, financiari, ai perioadei pe care o traversăm, a globalizării,
a interconexiunilor şi dependenţelor facilitate de excelentele sisteme de
comunicare, dar care este şi o perioadă a turbulenţelor de tot felul,
avertizează companiile că fără o bună “gestionare a vulnerabilităţii şi a
oportunităţii” şansa existenţei lor îndelungate este extrem de redusă.
Iată câteva dintre gravele erori pe care o companie nu trebuie să le facă intro perioadă de turbulentă economică:
- să concedieze oameni talentaţi
- să reducă bugetul dedicat tehnologiei
- să oprească dezvoltarea produselor
- să se retragă din curentul globalizării
Am desprins numai câteva dintre cele 10 erori specificate in cartea citată
deja în acest text: “Chaotics. Management şi marketing în era turbulenţelor”.
Se mai spune în carte: “(…) companiile care investesc în cercetaredezvoltare şi în produse noi, deşi vremurile sunt grele, vor continua să facă
bani şi nu doar că vor câştiga în continuare bani, ci vor fi acele campioane
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care întotdeauna ies cu bine din cele mai grele încercări economice şi care
aproape întotdeauna îşi înving concurenţii venind cu ceva nou.”
Şi încă ceva de luat aminte, tot din această carte: “Acum şi în viitor s-ar
putea să nu fie chiar atât de importante întrebările privind ce posedă şi ce
produce o companie, cât cele ce privesc capacitatea ei de a detecta
turbulenţa, de a anticipa haosul şi de a gestiona riscurile”
Mulţumiri
Sunt mulţumit ca am avut şansa de a mă iniţia, de a lucra şi a-mi îmbogăţi
experienţa în cercetarea electronică, într-un Institut ca ICE, în ciuda
existenţei sale efemere.
Mulţumesc multora dintre colegii mei din ICE, alături de care am trăit
numeroase satisfacţii profesionale.
Mulţumesc câtorva persoane din conducerile ICE, care ne-au ajutat să nu ne
pierdem speranţele împlinirii profesionale.
Mulţumesc foarte mult Doamnei dr. ing. Nona Millea care mi-a dat
posibilitatea să exprim gânduri şi evenimente, legate de şi trăite la ICE.
Dr.ing. Ion Constantinescu

25 mai 2012, Bucureşti
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Prof.dr.ing. BUZNEA Dinu *

Născut la 9 septembrie 1921 la Huşi, judeţul Fălciu, acum Vaslui.
Copilăria şi şcoala primară la Răducăneni, judeţul Iaşi, unde
Alexandru Gheorghiade, fratele mamei lui avea pământ.
1932-1940 Liceul Militar “Nicolae Filipescu” cunoscut ca “Mânăstirea
Dealu”.
1940-1945 se înrolează voluntar în război, pe frontul de est. Termină
şcoala de ofiţeri de geniu şi luptă până la sfârşitul războiului şi pe frontul de
vest. Decorat cu “Coroana României”.
Pe 5 mai 1945 se căsătoreşte cu Ludmila Paşnicu, la Valea Iaşului,
judeţul Argeş, unde Mama şi familia ei erau refugiaţi din Basarabia. Tata a
cerut permisie şi s-a întors trei zile, pe jos şi cu trenul, din Cehia unde era pe
front, ca să se căsătorească cu Mama. Familia ei, ca mulţi alţi basarabeni
primise ordin să se întoarcă în URSS după ce s-a pierdut Basarabia.
Sosirea Tatei (ca-n filme) şi căsătoria lor înainte de terminarea războiului a
însemnat şi salvarea de la deportare a Bunicilor mei şi a celor doi fraţi ai
Mamei.
16 aprilie 1946 se naşte Marian Florin Buznea
28 decembrie 1955 se naşte Ileana Buznea
1945-1948 şeful secţiei auto şi ofiţer diriginte la Liceul Militar (mutat
la Predeal, după cutremurul din 1940)
1948-1953 Comandamentul Geniului din Bucureşti. Absolvă
Academia Tehnică Militară cu diplomă de merit şi este oprit la catedră,
devenind cadru didactic, iniţial lector şi apoi profesor. Introduce şi predă
cursuri noi: cursul de tranzistori şi cursul de aparatură electronică pentru
legătură şi radionavigaţie aeriană. A fost printre primii profesori care şi-au
editat cursurile. Perioadă foarte dificilă şi nesigură. Tata avea “dosar” prost:
a luptat la cerere împotriva URSS în prima parte a războiului iar soţul mamei
lui avusese pământ.
Era tot timpul pe lista de disponibilizări şi l-a salvat faptul că era
foarte bun profesional.
1957: susţine la Catedra de Electronică a Institutului Politehnic
Bucureşti proiectul tezei de doctorat, în domeniul tranzistorilor, la prof. Tudor
Tănăsescu. Proiectul este apreciat şi propus pentru susţinere, dar este
blocat de Direcţia de Cadre a Armatei. Susţine doctoratul abia în 1963, cu o
lucrare refăcută, pentru că lucrarea originală era depăşită din punct de
vedere ştiinţific. A fost sprijinit să depăşească blocajul politic de g-ral Iacob
Teclu.
1963-1966: înfiinţează şi conduce, în cadrul Armatei, un centru
pentru Automatizarea Conducerii Trupelor (ACT) şi pentru demararea de
cercetări şi colaborări cu unităţi economice. “Am convenit cu Institutul
Politehnic din Timişoara că Armata să poată reproduce modelele lor de
calculatoare. Avantajul major era că ne ofereau atât hard-ul cât şi soft-ul,
precum şi o iniţiere în utilizare. Centrul de Cercetare al Academiei Tehnice
Militare a perfecţionat aceste calculatoare, deoarece avea o echipă de 50 de
oameni tineri, foarte capabili, numai vârfuri ale inteligenţei româneşti. Pe
baza MECIPT am realizat calculatoarele CENA cu memorie statică.”
1964: Declaraţia din Aprilie a CC al PCR prin care România înlătură
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tutela sovietică îi influenţează cariera şi viaţa vizibil în bine. Meritele
profesionale şi calităţile de conducător şi organizator sunt apreciate şi
recunoscute.
1966-1969: De la înfiinţare conduce Institutul de Cercetări
Electronice - ICE, în urma unei decizii prin care Armata îl “împrumută”
civililor, deşi rămânea cadru activ. Tata îmbracă haine civile. Una dintre
perioadele de mare efervescenţă şi creativitate din cariera lui: ii plăcea ce
făcea, punea preţ pe oameni şi îşi făcuse la ICE o echipă de care era
mândru, cu Nicolae (Nae) Sotirescu şi Valer Ciocionica.
1969-1971: devine vicepreşedinte la CNST - coordonează
elaborarea programelor de cercetare şi dezvoltare tehnică pentru industria
metalurgică, industria constructoare de maşini şi industria electronică şi
electrotehnică. O perioadă frustrantă, în care a avut de făcut lucruri care i se
potriveau (decizii profesionale, reprezentarea ţării în foruri ştiinţifice din
străinătate) şi lucruri care nu i se potriveau (jocuri politice la nivelul
conducerii instituţiei).
25 octombrie 1970: primeşte gradul de general.
1971-1973: ICSMA (ICI)
1973-1980: ITC
1 ianuarie 1980: trece în rezervă.
Decedat la 16 iulie 2008.
Cărţi publicate.
- Cătuneanu V., Buznea D., Statnic E., Semiconductoare în
telecomunicaţii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1962.
- Buznea D., Statnic E., Circuite cu tranzistoare în
telecomunicaţii. Proiectare, Scheme, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1963.
-----------------* Date biografice puse la dispoziţie de dna Ileana Maican - fiică
Ing. CIOCIONICA Valeriu *
Născut în 1920.
A absolvit Liceul Militar Mânăstirea Dealului, după care a făcut
Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu. Ca ofiţer activ cu gradul de
sublocotenent a fost repartizat la Regimentul de Transmisiuni Aero din
Bucureşti. A participat la campania contra URSS până în anul 1943, după
care a revenit la Regimentul din Bucureşti. În toamna anului 1944, Regele
Mihai I a dat un decret prin care ofiţerii care doreau să devină ingineri militari
puteau candida la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Cei care reuşeau la
examenul de admitere, primeau un concediu de studii pentru 5 ani,
păstrându-şi toate prerogativele gradului: salariu, uniforma etc, Valeriu
Ciocionica a fost printre cei care au reuşit la examenul de admitere şi astfel
după 5 ani a primit diploma de inginer. A fost repartizat din nou la
Regimentul de Transmisiuni Aero unde, după câţiva ani a ajuns comandant.
Ministerul Apărării Naţionale a hotărât să înfiinţeze o Academie
Militară Tehnică, unde să-şi pregătească singur viitorii ingineri militari de
care avea nevoie, fără să mai apeleze la Şcoala Politehnică din Bucureşti.
Valeriu Ciocionică a fost transferat la această Academie, unde a
funcţionat in calitate de conferenţiar.
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În anul 1955 a avut loc o mare epurare în rândul ofiţerilor, care a
vizat in special pe "foştii ofiţeri", respectiv cei care făcuseră parte din fosta
armată regală.
Valeriu Ciocionica a fost printre cei trecuţi în rezervă. După o
perioadă foarte grea în care nici o instituţie sau întreprindere nu angaja foşti
ofiţeri, a reuşit să fie acceptat la o întreprindere de cercetare şi mică
producţie care aparţinea Ministerului Energiei Electrice. Aici a funcţionat ca
inginer.
După înfiinţarea Institutului de Cercetări Electronice, Valeriu
Ciocionica s-a transferat la acest institut cu funcţia de cercetător. A
progresat în ierarhia institutului, ajungând la funcţia de director.
În 1978 a fost promovat în funcţia de vicepreşedinte la CNST.
------------------* Datele biografice au fost furnizate de ing Niculae Sotirescu - Canada

Ing. SOTIRESCU Niculae *
Născut la 20 ianuarie 1923 la Tulcea
1929 - 1933 Şcoala primară No.1 Tulcea
1933 - 1937 Liceul de băieţi Principele Carol din Tulcea
1937 - 1941 Liceul Militar din Târgul Mureş.
1941 - 1943 Şcoala Militară de Ofiţeri de Geniu din Bucureşti
1943 - 1944 Ofiţer cu gradul de sublocotenent la Regimentul de
Transmisiuni Aero din Bucureşti
1944 - 1949 Student la Şcoala Politehnică din Bucureşti. Absolvit
facultatea de Electroenergetică secţia Comunicaţii, cu menţiunea "cum
laude"
1949 -1951 Ofiţer inginer la Centrul de Instrucţie Sibiu
1951 - 1953 Reprezentant militar la Industria Sârmei, Câmpia Turzii
1953 - 1955 Ofiţer inginer, la Comandamentul Trupelor de
Transmisiuni, Bucureşti
1955 - 1959 Conferenţiar la Academia Tehnică Militară
1959 - 1962 Tehnician la Cooperativa Radio Progres din Bucureşti
1962 - 1966 Cercetător la Institutul de Neurologie al Academiei
Române
Cercetări in domeniul electrofiziologiei creierului: Pentru prima
oară în România a efectuat măsurători asupra potenţialului
electric al neuronului.
1966 -1984 Institutul de Cercetări Electronice. Cercetător, Director
Adj.Ştiinţific, Director şi în final Director General al Institutului Central pentru
Electronică şi Electrotehnică.
Proiectat şi realizat receptorul pentru un satelit Meteostat, precum
şi un sistem de comunicaţii în banda X pentru
Canalul DunăreMarea Neagră şi aparatură militară şi medicală
În perioada 1967-1968 a lucrat la Siemens – Viena, Austria, în
cadrul unei colaborări cu statul austriac, unde a proiectat şi
realizat un sistem de control de la distanţă a unei hidrocentrale.
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1984– 2004 Design inginer şi în final senior scientist la Compania
SR Telecom Montreal, Canada.
Realizat sisteme de comunicaţii TDMA (time division multi-access)
pentru modulaţii QPSK (quadrature phase shift keying). A introdus modulaţia
şi demodulaţia directă în microunde, (o premieră mondială)
Cărţi publicate
- N Sotirescu şi V Ciocionică: Electricitatea Industrială. Editura
Tehnică, 1952 (trei volume - 800 pag.)
- N. Sotirescu: Exerciţii pentru Electrotehnică, Editura Tehnică, 1954
- N. Sotirescu: Radiotehnica Frecventelor Ultra Inalte. Editura
Militară,1959
- N. Sotirescu: Receptoare de Televiziune, Editura Tehnică, 1962
- N. Sotirescu şi colectiv: Receptoare de Televiziune, Editura
Tehnică, 1967
- N. Sotirescu şi colectiv: Electronica în Medicină, Editura Tehnică,
1970
---------------* Date furnizate de ing Nicolae Sotirescu

Ing JUNCU Octavian*
- Data şi locul naşterii: 24 ianuarie 1934, Miniş- Jud.Arad
-1952-1957- Fac.Electronică Bucureşti.
-1957-1963- Radioteleviziunea Română- inginer
-1963-1973- Uz. Electronica- inginer - şef serviciu - dir.tehnic
-1973-1981- CIETC- inginer – director tehnic
-1981-1983- I.I.S. Electronica- inginer-director
-08.08.1983 - 29.01.90- ICE- Director General
-29.01.90-01.08.90- ICE- inginer-CP1
-01.08.90- .... Departamentul Ind. Electrotehnică, Electronică şi
Mecanică Fină din Ministerul Resurselor şi Industriei - Director General.
- Decedat - iulie 2011
-------------*Datele de mai sus au fost obţinute prin amabilitatea dlui ing Radu
Chiculescu, care a găsit în arhiva ICE un chestionar completat chiar de ing
Octavian Juncu

NOTĂ. CV-urile prezentate mai sus sunt ale directorilor Institutului de
Cercetări Electronice de la înfiinţare până la finele lui dec.1989 – în prezent
toţi decedaţi.
Dintre directorii post decembrişti, precum şi cei care sunt şi autori în acest
volum – ing Radu Enescu şi ing Theodor Dragomir şi ing. Gheorghe Bălaşa
şi ing Ion Constantinescu au CV-urile prezentate la capitolul Despre autori.
.
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DARE DE SEAMĂ
a Consiliului Ştiinţific şi a Comitetului Sindicatului privind realizarea planului
şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe sem I a.c.,a angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă, a propunerilor oamenilor muncii şi a
prevederilor din
contractul colectiv de muncă
Prezenta Adunare generală a reprezentanţilor oamenilor muncii din
Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Electronică
se desfăşoară la puţin timp de la sărbătorirea celei de a 65-a aniversări a
făuririi PCR şi omagierea împlinirii a 50 de ani de la procesul luptătorilor
comunişti şi antifascişti de la Braşov, în care s-au relevat cu pregnanţă
excepţionalele calităţi de revoluţionar şi patriot înflăcărat , curajul, dârzenia
şi bărbăţia luptătorului neînfricat pentru libertate, independenţă şi progres
social al României, cel mai iubit fiu al poporului şi ilustrul nostru conducător,
tovarăşul Nicolae Ceauşescu.
Dezbătând, în spiritul sarcinilor, indicaţiilor şi orientărilor rezultate din
magistralele cuvântări rostite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, Secretarul
General al Partidului la Plenara Comitetului Central al Partidului şi la Plenara
Comună a Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii şi Consiliul Suprem al
Dezvoltării Economice şi Sociale,modul în care au acţionat Consiliul Ştiinţific
al Institutului, colectivele de oameni ai muncii pentru realizarea sarcinilor ce
revin în primul an al celui de al 8-lea cincinal, o atenţie deosebită va fi
acordată realizării indicatorilor economici ai institutului. Felul în care aceştia
au fost îndepliniţi pe primul semestru al anului 1986 poate fi sintetizat astfel:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nr
Indicatorul
UM
Total
Semestrul I
crt
-----------------------------------Plan
Realizat
%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Producţia totală
mii
165.000
75.000 76.162
101,5
(total activitate)
lei
2. Producţia marfă
„„
125.000
62.000 64.081
103,4
3. Producţia marfă
vândută şi încasată
„ „
146.000 63.000 71.250
112,4
4. Beneficiu
„ „
23.470 11.220 14.000
124,8
5. Personal muncitor
nr.
1.505
1.481
1.212
81,8
6. Export total,
mii lei
97.000 10.395
2.578
24,8
din care mii Rbl
4.000
665
155
23,
mii dol
2.000
5
10
200
7. Investiţii
mii
16.000
14.000 15.400
110
----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Activitatea de cercetare
In semestrul I 1986, laboratoarele de cercetare au avut ca preocupare
permanentă realizarea la termen a tuturor temelor de cercetare prevăzute în
plan în condiţiile adoptării unor soluţii tehnice moderne.
Aceasta a permis elaborarea unor aparate şi echipamente cu parametrii
tehnici şi funcţionali superiori, uşor uzinabile, cu gabarite şi greutăţi
reduse,aliniind performanţele produselor noastre la cele obţinute la nivel
mondial.
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Temele de cercetare au avut în vedere elaborarea de aparate şi
echipamente de electronică profesională care să fie produse în serie de
întreprinderile de profil : IEI-Buc., IEMI-Buc., IEEA Cluj-Napoca,Tehnoton
Iaşi, Fabrica de Ferite Urziceni, precum şi soluţionarea unor probleme
concrete legate de reducerea importurilor şi punerea în fabricaţie a unor
obiective economice de importanţă naţională.
Planul de cercetare pe sem I 1986 a cuprins 52 faze de cercetare. Au
fost realizate 55 faze de cercetare, din care 14 omologări de prototip. Au fost
realizate în avans 3 faze, din care menţionăm:
- Staţia de radioemisie-recepţie pt puţuri de extracţie ale minelor ne
grizutoase, tip MINER 100, prototip realizat în iunie, faţă de plan- decembrie.
Responsabil temă – ing Anca Oprea – lab 3
- Instalaţie de lipit automată cu val de cositor ILAC – 1, realizată în luna
mai faţă de iulie – plan - de un colectiv condus de ing Bâznoşan Răzvan.
Instalaţia este realizată în cadrul acţiunii de modernizare ce se desfăşoară în
toate unităţile economice, beneficiar fiind IEMI – Bucureşti.
Concomitent cu activitatea desfăşurată pentru realizarea temelor de
cercetare planificate, în această perioadă o mare parte din ingineri au
acordat asistenţă tehnică la:
- IEI - pt realizarea seriei zero la produsele R 2500, R 1180, R 6630,
R 8640, R 1071;
- IEMI, pt realizarea seriei zero la produsele R 3431, R 3111, R 1110
- Tehnoton Iaşi - pt asimilarea Radiogoniometrului naval automat
O preocupare permanentă a institutului o reprezintă găsirea unor soluţii
noi pentru scurtarea ciclului cercetare-asimilare. În acest sens s-au
organizat, împreună cu IEMI, colective mixte, reprezentaţii IEMI fiind detaşaţi
în institut, pentru realizarea unor produse cu performanţe îmbunătăţite cum
sunt : radiotelefonul în banda UHF şi VHF şi osciloscopul cu bază
declanşată cu 2 canale.
b) Producţia industrială
În noul an al acestui cincinal, producţia industrială în valoare de 125
mil. lei marchează o creştere de 9% faţă de realizările anului 1985.
La aceasta se adaugă programul suplimentar de producţie în valoare
de 2500 mii lei, transmis institutului în urma Hotărârii Comitetului Politic
Executiv al CC al PCR din 24.01.1986 şi încă 2500 mii lei sarcină primită în
urma angajamentului de depăşire a planului pe acest an.
Pe primele 6 luni s-au realizat 64.081 mii lei, faţă de 62.000 mii lei plan,
realizându-se 2081 mii lei din sarcina suplimentară primită pe acest an.
Realizările pe compartimente se prezintă astfel:
Plan - mii lei Realizat – mii lei –
- S. Prototipuri
21.660
23.243
- S. Rezonatoare
11.240
11.271
- S. Ferite
7.420
7.217
- Colectiv filtre
937
- Service
900
1.029
- Laboratoare cercetare
20.384
.

233

RAPORT ICE sem I 1986
Anexa II.2.2
În această perioadă secţia rezonatoare a reuşit să realizeze lunar
planul valoric şi în mare măsură planul sortimental care se transmite de
către CIETC.
O problemă deosebită a apărut în luna iunie la Secţia de Ferite, care a
fost nevoită să oprească cuptorul Riedhammer, cu atmosferă controlată
datorită lipsei plăcilor de vehiculare, necontractate în timp util cu IRAL
Pleaşa. Secţia de Prototipuri a continuat să menţină realizările lunare la
producţia mixtă la nivel ridicat şi a satisfăcut în mare parte şi solicitările
laboratoarelor.
În acest semestru s-a înfiinţat atelierul de modele experimentale care
execută toate lucrările mecanice care apar pe parcursul cercetării în
laboratoare, în vederea tipizării şi folosirii raţionale a forţei de muncă.
c) Planul forţelor de muncă şi disciplina muncii.
Planul forţelor de muncă pe sem I a fost de 1481 oameni, realizându-se
numai 1212.
Acest număr mare de personal primit urma să asigure înfiinţarea a încă
3 filiale : la Constanţa, Timişoara, Braşov.
În luna iunie s-au obţinut aprobările şi s-a închiriat spaţiul în Timişoara,
str.Cluj nr 14, unde urmează să înceapă activitatea colectivului filialei.
Starea disciplinară creează multe probleme în institut. Întârzierile la
program, ieşirile înainte de terminarea programului, continuă să se repete
zilnic, ceea ce a făcut necesară sancţionarea întârziaţilor (în perioada
analizată – 39 sancţiuni)
Indicele de utilizare a timpului de muncă este de 95% ceea ce situează
totuşi institutul nostru peste media pe sector.
Timpul nefolosit, în valoare de 87.100 lei, se datorează în principal
concediilor pre şi post natale.
d) Investiţii
Planul de investiţii pe sem I a fost depăşit cu 10%, în principal prin
sosirea din import RPU a instalaţiei de realizat plăci de circuit imprimat cu
găuri metalizate. Odată cu punerea în funcţiune a acestei instalaţii nivelul
tehnologic al produselor institutului va creşte, permiţând situarea mai
aproape de nivelul mondial al produselor de electronică profesională.
e) Export
Planul de export al institutului pe anul în curs, de 4000 mii Ruble şi
2000 mii $, a fost inegal împărţit pe cele două semestre, pe primul sarcina
de plan fiind de 665 mii Ruble şi 5 mii $.
Chiar şi în aceste condiţii, sarcina pe această perioadă nu a fost
integral îndeplinită, realizările fiind de 155 mii Ruble (piese de schimb
METEOSAT, export RDG, 153 mii Ruble, preamplificatoare tensometrice
N2315, export RDG, 2 mii Ruble) şi 10 mii $ (un betonoscop, export Spania,
5.000 $ şi asistenţă tehnică prin Romconsult, Zaparenciuc Ciprian, 5.000 $).
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În comparaţie cu planul transmis de CIETC se remarcă realizarea planului
pe relaţia CTS numai în proporţie de cca 25 %, şi depăşirea lui pe relaţia DC
cu 100 %.
Menţionăm că nici de această dată nu s-a corelat planul de export cu
capacitatea de cercetare şi producţie a institutului.
f) Aprovizionarea tehnico-materială
În perioada analizată activitatea de aprovizionare a fost confruntată cu
o serie de probleme grele, ce au afectat uneori realizarea ritmică a sarcinilor
de plan, în special pentru secţia de producţie industrială (azot lichid,produse
+materiale ceramice, laminate neferoase, chimicale, carburanţi).Colaborarea
cu unele unităţi din CIETC producătoare de componente se desfăşoară încă
foarte anevoios, în special cu IEEE Electroargeş şi Tehnoton Iaşi, care nu
respectă obligaţiile asumate prin contractele încheiate.
Materialele şi componentele din import vest nu au putut fi obţinute
integral. Din lipsa disponibilităţilor valutare ale MIEt nu s-au deschis în
termen acreditivele necesare şi nu au putut fi contractate toate fişele tehnice
Importul pe relaţia CTS a fost realizat integral, pentru unele poziţii chiar în
avans.
Datorită sosirii unor materiale după termenul la care erau necesare
acestea nu s-au mai consumat, situaţie ce a condus la creşterea stocurilor
existente, în special la componente electronice.
Prin măsurile luate de conducerea administrativă şi de partid a
institutului, în lumina sarcinilor stabilite în şedinţa Biroului Politic Executiv din
mai a.c. şi a Plenarei CC al PCR din 23-24 iunie, stocurile de materiale au
fost diminuate cu circa 10%. Acţiunea este în curs de desfăşurare, urmând
ca până la sfârşitul trim. III, stocurile să fie reduse la nivelul normativelor
aprobate.
Pentru îmbunătăţirea activităţii pe linia asigurării tehnico-materiale, care
implică şi un volum foarte mare de evidenţe, este necesară implementarea
urgentă a tehnicii de calcul în întreaga activitate de aprovizionare, lucru care
ar permite rezolvarea sarcinilor în creştere cu acelaşi personal.
g) Stadiul îndeplinirii angajamentelor asumate în întrecerea socialistă
În conformitate cu angajamentul aprobat în Adunarea Generală a
Reprezentanţilor oamenilor muncii din 7 febr.1986, institutul s-a angajat în
întrecerea socialistă să îndeplinească indicatorii din Tabelul I.
Din analiza datelor prezentate în Tabelul I se poate constata că la toţi
indicatorii, cu excepţia exportului, realizările pe primul trimestru depăşesc
50% din angajamentele asumate, ceea ce ilustrează angajarea plenară a
colectivelor de muncă din institutul nostru în întrecerea socialistă.
Tabelul I
---------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt
Indicator
UM Plan 1986 Angajament Realizat sem I
---------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
1. Producţia marfă industrială mil lei
125
127,5
64.081
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----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Producţia fizică
(produse ale ind.
mil.lei
112
127,5
64,081
Electronice)
3. din care
componente electronice mil.lei
12
25,0
20,29
4. Export
mil.lei
19
19,0
2,578
5. Investiţii
mil.lei
16
16,0
15,4
6. Introducererea mai rapidă
în producţie a produselor
noi şi modernizate
nr.prod.
1
4
2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------h) Îndeplinirea prevederilor din contractul colectiv de muncă
Contractul colectiv de muncă, instrument important al democraţiei
socialiste, constituie forma prin care oamenii muncii participă nemijlocit, în
calitatea lor de proprietari ai mijloacelor de producţie, producători şi
beneficiari ai bunurilor materiale, la conducerea institutului şi la
administrarea patrimoniului încredinţat, la perfecţionarea activităţii
institutului, la soluţionarea tuturor problemelor referitoare la buna
desfăşurare a întregii activităţi.
Contractul colectiv de muncă cuprinde angajamente ale conducerii
institutului, reprezentată prin Biroul Executiv şi Consiliul Ştiinţific,
angajamente ale colectivului de oameni ai muncii, reprezentat de Comitetul
Sindicatului, precum şi angajamente comune.
Se poate aprecia că în perioada analizată, cea mai mare parte a
angajamentelor asumate au fost traduse în viaţă.
Astfel din 33 de prevederi de angajamente asumate de Biroul Executiv
au fost traduse în practică 31, s-au menţinut încă deficienţe în realizarea
unor prevederi legate de asigurarea cu lapte pentru oamenii muncii din
anumite compartimente.
Dintre cele 14 angajamente asumate de colectivul de oameni ai muncii
şi Comitetul Sindicatului se poate aprecia că 12 au fost îndeplinite în condiţii
foarte bune, menţinându-se deficienţe în traducerea în viaţă a prevederilor
referitoare la respectarea întocmai a prevederilor Regulamentului de ordine
interioară, a prevederilor referitoare la reducerea stocurilor de materiale şi a
importului rezidual de componente pentru produsele proiectate.
x
În ceea ce priveşte semestrul II, sarcinile ce stau în faţa colectivului de
oameni ai muncii din institutul nostru impun o mobilizare exemplară a
eforturilor, o concentrare a tuturor energiilor şi competenţelor pentru
îndeplinirea şi realizarea lor.
Principalele direcţii pe care vor trebui canalizate aceste eforturi sunt
următoarele:
Activitatea de cercetare
În cursul sem. II, ţinând seama de decalările din sem. I, este
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prevăzută realizarea a 130 faze de cercetare, ceea ce reprezintă mai mult
decât dublul realizărilor din sem. I
Dintre fazele ce urmează a fi încheiate în cursul sem II menţionăm:
- miez oală de ferită - 18 x 14 mm, material A11,
= L1
- ferite de înaltă frecvenţă pt produsul R 6630 şi R 8640,
= L1
- osciloscop cu bază de timp declanşată cu 2 canale,
= L2
- testoare la sol pt. R 550,
= L3
- reproiectare produs ”ACDER”,
= L5
- monitor de pat cu microprocesor,
= L6
- buclă de măsură a turaţiei pt. gaz-motocompresor,
= L7
- detector de flux sanguin cu efect Doppler,
= L9
- echipament pentru instalaţiile de telecomandă IGM,
= L10
- receptor de navigaţie prin satelit,
= L11
- reţea de control şi telecomandă prin radio cu calculatorul a
sondelor de petrol în pompaj,
= Of.Calcul, L7, L10
- instalaţie de automatizare IAVC-1,
= Col.Tehnologic
- antenă activă pt. radiogoniometru “ADF 101”,
= Fil Iaşi
Este de remarcat faptul că cea mai mare parte a acestor faze era
prevăzută iniţial a fi finalizată în trim. IV, ceea ce prevedea o încărcare
neuniformă a tuturor compartimentelor, în special a secţiei de prototipuri şi a
atelierului de modele experimentale, precum şi neuniformităţi pronunţate în
realizarea încasărilor de la beneficiari.
Pentru a preveni o astfel de situaţie Biroul Executiv al Consiliului
Ştiinţific a adoptat un plan de măsuri vizând repartizarea mai uniformă a
finalizării temelor în cursul sem II şi având ca efect regularizarea încasărilor
şi îndeplinirea ritmică a sarcinilor de plan. Ca urmare a adoptării acestui plan
de măsuri de către Consiliul Ştiinţific, un număr de 23 de teme de cercetare
vor fi finalizate în avans faţă de prevederile contractuale, avansurile variind
între 1 şi 3 luni. Dintre fazele a fi finalizate în avans menţionăm:
- ap. de măsură pt. miezuri de ferită,
= L1 nov în loc de dec.
- multimetru digital pt. miezuri ferită,
= L2 oct. în loc de nov.
- echipament paging H 2700,
= L3 sept în loc de oct
- produs R 6570,
= L4 sept in loc de oct
- antenă R 50-1
= L5 oct în loc de nov
- monitor pt potenţiale evocate,
= L6 nov în loc de dec
- inst.semiautomată pt.oscilatoare termocomp = CCRFOC sept in loc de oct
- pupitru dispecer OS,
= L10 sept în loc de oct
- tester pt staţie METEOSAT
= L11, oct în loc de dec
b) Producţia industrială
Pentru sem II, planul prevăzut pentru producţia industrială este în
valoare de 66 mil. lei, incluzând producţia suplimentară, din care:
- secţia prototipuri
22,0 mil lei
- secţia rezonatoare
11,0 mil lei
- secţia ferite
8,0 mil lei
- CCRFOC
3,0 mil lei
- service
1,0 mil lei
. laboratoarele de cercetare
21,0 mil lei
Este de remarcat faptul că pentru realizarea în bune condiţii a sarcinilor
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de producţie industrială ce revin laboratoarelor de cercetare, vor trebui
finalizate în avans cele 23 teme menţionate anterior.
c) Planul forţelor de muncă
În cursul sem II, în lunile sept.-oct. este prevăzut să sosească în institut
un număr de 25 ingineri, promoţia 1986, care a efectuat stagiul de 2 ani în
producţie. Astfel, în condiţiile încadrării tuturor acestor cadre cu pregătire
superioară în institut, există toate premizele ca procesul de întinerire a forţei
de cercetare, început în anul 1984, să continue.
De asemenea în cursul sem II va avea loc încadrarea cu personal
muncitor a filialei institutului din Timişoara. Aceasta va avea până la finele
anului un personal de cca 20 oameni ai muncii.
d) Export
Pentru sem II al anului în curs este prevăzută livrarea la export prin
contracte ferme a următoarelor aparate:
- tester staţie METEOSAT, export RDG, valoare 52 mii Rbl = L11
- ap. tensometric N 23.100, export TDG, valoare 78 mii RBL, secţia prototip
Ţinând seama de repartiţia inegală a planului de export pe cele 2
semestre, pt sem II a rezultat o sarcină de 3.335 mii Rbl si 1.995 mii $.
Aceasta impune intensificarea eforturilor colectivului export pentru
finalizarea unor acţiuni şi transformarea lor în contracte ferme pt livrarea în
acest an a unor componente.
Este de notat că în cursul lunii iulie, oferta institutului nostru privind
livrarea în RPD Coreeană a unui sistem de recepţie şi prelucrare a datelor
meteorologice METEOSAT a fost confirmată.
Valoarea totală a exportului institutului este de cca 400 mii $, dar nu
există termene de livrare prevăzute în acest an.
x
x
x
RAPORT PRIVIND STADIUL APLICĂRII MĂSURILOR DIN PROGRAMUL
PENTRU ORGANIZAREA ŞI MODERNIZAREA PROCESELOR DE
PRODUCŢIE DIN INSTITUT ŞI REZULTATELE OBŢINUTE ÎN SEM I 1986
Ţinând seamă de orientările generale formulate în documentele de
partid şi de stat referitoare la modernizarea proceselor de producţie, ca şi de
sarcinile ce au revenit efectiv ICSITE pe această linie, în institutul nostru au
fost stabilite următoarele direcţii de acţiune:
1. Introducerea pe scară largă a tehnicii de calcul
2. Extinderea tipizării componentelor şi subansamblelor mecanice,
3. Selecţionarea cadrelor pentru cercetare,
4. Dezvoltarea de tehnologii noi,
5. Angrenarea în cercetare a specialiştilor din întreprinderile beneficiare
şi din institute sau întreprinderi specializate,
Aceste direcţii de acţiune, stabilite în scopul ridicării productivităţii
muncii în activitatea de cercetare, au ca finalitate cel puţin dublarea
producţiei institutului până în anul 1990 cu acelaşi personal muncitor.
Astfel pe direcţiile de acţiune susmenţionate, rezultatele obţinute pe
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primul semestru al anului pot fi sintetizate după cum urmează:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Direcţia
PROPUS
REALIZAT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Complex central cu unităţi de calcul - Implementarea sistemului PIX, a
specializate pe probleme, conectate cărui eficienţă nu a ajuns la nivelul
prin terminale adecvate la locurile de scontat,datorită unor echipamente
muncă
încă neadaptate.
.- Unităţi mici de calcul implementate - Înzestrarea tuturor laboratoarelor
la locurile de muncă
şi colectivelor cu unităţi de calcul
independente.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------2. – Limitarea paletei de componente
- Acţiunea de tipizare a ansambleelectronice utilizate
lor mecanice constituie una din
- Tipizarea ansamblelor mecanice
atribuţiile atelierului de modele
experimentale nou înfiinţate
-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. – Selecţionarea de cadre apte să
- Întinerirea colectivelor de
presteze continuu şi cu creativitate
cercetare
munca de cercetare
- Selecţionarea dintre tinerii absolvenţi
a celor ce stăpânesc bazele tehnicii noi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------4. – Adoptarea de tehnologii noi pentru - Acţiuni în curs de desfăşurare. În
realizarea cablajelor imprimate şi
institut a sosit din import o
pentru pelicule subţiri.
instalaţie pentru realizat circuite
- Se va extinde fabricaţia de filtre şi
imprimate cu găuri metalizate, ce
oscilatoare cu cuarţ
va fi pusă în funcţiune în tr.I
-----------------------------------------------------------------------------------------------------5. – Realizarea de colective mixte,
- Acţiuni în curs de desfăşurare. A
cooperarea cu institutele de
fost înfiinţat un colectiv radioînvăţământ superior în vederea
telefoane cu participare IEMI
atragerii studenţilor din anii
superiori în munca de cercetare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------În ceea ce priveşte modul în care programul de organizare şi
modernizare a proceselor de producţie a fost transpus în practică în secţiile
de producţie industrială ale institutului, situaţia se prezintă astfel:
----------------------------------------------------------------------------------------------------Nr.crt/ Secţia
MĂSURI PROPUSE
MĂSURI REALIZATE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prototipuri
- Organizarea unor fluxuri de fabricaţie - Organizarea unei noi linii de
primiri oale ferite
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- Înlăturarea locurilor înguste prin
- Reorganizarea liniei de plantare
completarea dotării cu 1 strung,
şi echipare plachete
1 freză cu comandă numerică, 1-2
- Organizarea liniei de oscilatoare
freze de prelucrat prin copiere,
şi filtre cu cuarţ
1 maşină de rectificat profile cu ecran - Organizarea centralizată a
debi- Introducerea de tehnologii noi:
tării materialelor
lipirea cu val a plachetelor cu
- Utilizarea unei maşini de
componente, fiabilizarea, testarea
injecţie pentru şuruburi de
şi performarea componentelor
înainte de plantare, spălarea plachetelor echipate, protecţie prin lăcuire
a plachetelor, fiabilizarea plachetelor
echipate prin metoda şocurilor termice.
- Introducerea tehnicii de calcul în
- Execuţia pe calculator a
producţie, conducere şi evidenţă
pontajelor de prezenţă şi a
retribuţiei în acord global.
----------------------------------------------------------------------------------------------------2. Ferite
- Reamplasarea optimă a utilajelor
- Organizarea evidenţei pe calcu
tehnologice pe flux,
lator a desfăşurării procesului
- Optimizarea transportului în secţie
de producţie (consumuri,
- Crearea de depozite intermediare
lansare etc)
- Extinderea mecanizării şi automatizării – Finalizarea temei de proiectare
- Eliminarea locurilor înguste la uscare
şi demararea proiectării unui
şi tratamente termice
cuptor similar Reidhamer,
- Modernizarea utilajelor necorespunzăcare va intra în dotarea secţiei
toare şi achiziţionarea altora noi
din 1988
-----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Rezonatoare
- Modernizarea tehnologiilor şi
- S-a transferat de la IEPE o
îmbunătăţirea fluxurilor tehnologice
maşină de lăpuite necesară
de realizare a rezonatoarelor şi
condiţionării platanelor pentru
filtrelor monolitice cu cuarţ
şlefuire fină
- Completarea dotării cu utilaje pentru
înlăturarea locurilor înguste
- Completarea forţei de muncă (creştere - În cursul trim II s-au angajat
cu 25%)
10 persoane.
- Perfecţionarea calificării profesionale
- S-au organizat seminarii
a personalului
pe teme tehnologice
--------------------------------------------------------------------------------------------------Prin aplicarea, în perioada următoare a măsurilor cuprinse în
programul de organizare şi modernizare a proceselor de producţie,producţia
industrială a secţiilor institutului va creşte considerabil, ajungându-se în anul
1990, în condiţiile încadrării cu personal, arătate mai sus, la dublarea
producţiei, pentru secţiile Prototipuri şi Ferite şi la mărirea de 3,3 ori a
producţiei pentru secţia Rezonatoare.
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În momentul de faţă, însă cea mai mare parte a măsurilor
susmenţionate sunt abia în fază de demarare, singura secţie unde se
constată o preocupare constantă în această direcţie, şi unde s-au obţinut
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deja rezultate bune, fiind secţia Prototipuri. De aceea, conducerea secţiilor
Ferite şi Rezonatoare, conducerea institutului, comitetul de partid şi consiliul
ştiinţific vor trebuie să aibă în vedere în perioada următoare finalizarea
măsurilor propuse, în scopul ridicării indicatorilor de productivitate ai
institutului la nivelele transmise de forurile tutelare.
x
x
x
R A P O R T privind situaţia PROTECŢIEI MUNCII pe sem I 1986 şi
măsurile de îmbunătăţire a acestei activităţi
Dezvoltarea industriei, creşterea permanentă a performanţelor
maşinilor şi utilajelor din dotare, introducerea de procese tehnologice
moderne determină o schimbare evolutivă şi în ce priveşte condiţiile de
muncă.
Ţinând cont că protecţia muncii face parte integrantă din procesul de
producţie şi are ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă,
prevenirea accidentelor de muncă si a îmbolnăvirilor profesionale, e necesar
ca cei care organizează, controlează şi conduc procesele de muncă, potrivit
legii şi în pas cu evoluţia tehnicii să urmărească ameliorarea permanentă a
condiţiilor în care oamenii muncii îşi desfăşoară activitatea. Pe această linie
în cadrul institutului există preocuparea constantă privind îmbunătăţirea
ventilaţiei, reducerea zgomotului, dotarea cu dispozitive de protecţie –
măsuri menite să mărească gradul de securitate şi să îmbunătăţească
microclimatul la locul de muncă.
În fiecare început de lună se face instructajul la locul de muncă,
prelucrându-se diverse legi, materiale trimise de CIETC sau paragrafe din
documentaţia de protecţia muncii referitoare la diversele meserii exercitate
în institut. La secţia Prototipuri se face instructajul lună de lună, se dau teste.
La secţia Rezonatoare se încearcă regularizarea instructajelor, iar la secţia
de Ferite acestea se ţin sporadic. În luna iunie, în urma unui control la secţia
Prototipuri s-au constatat că instruirea se face regulat, oamenii muncii
cunosc normele de protecţie a muncii, la locurile de muncă este curat.
În sem I 1986 fondul de cheltuieli pentru protecţia muncii a fost de 85
mii lei, din care s-au cheltuit 83 mii lei, după cum urmează:
Planificat
Realizat
Tehnica securităţii
10,0
5,7
Ventilaţia de protecţie
5,0
5,5
Materiale tehnico-sanitare
7,5
17,2
Echipament - de protecţie
12,5
26,8
- de lucru
12,5
18,3
Alimentaţia specială (lapte)
32,5
2,6
Propagandă
5,0
6,9
Total
85 mii
83 mii
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Laboratorul de analiză al SANEPID-ului Mun. Bucureşti a efectuat
recoltări de probe de noxe şi în urma determinărilor a rezultat că noxele la
secţia Ferite sunt depăşite faţă de cele maxim admise cu 3 – 5 – 7 unităţi, iar
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la secţia de Rezonatoare (în atelierul de tăiere la maşinile cu disc
diamantat) de 2 – 3 ori.
Pentru reducerea acestor noxe (pulbere de ferite si bioxid de siliciu) s-a
întocmit următorul plan de măsuri (împreună cu conducerile celor două
secţii) şi cu consultarea şefului compartimentului mecano-energetic.
- izolarea fonică a uşii halei morilor,
- achiziţionarea de aspiratoare industriale pentru hala preselor,
- montarea de ventilatoare industriale la ferestrele halei cuptoarelor,
- repunerea în funcţiune a liniei de ventilaţie care introduce aer
proaspăt , în atelierul de tăiere,
- montarea unei linii de ventilaţie care să scoată aerul impurificat prin
intermediul unor hote instalate la cele două maşini de tăiat cu disc
diamantat şi la punctul de lipire-dezlipire plăcuţe.
În prezent se desfăşoară lucrările de montare a geamurilor de protecţie
la etajul IV (cel de al treilea rând)
Avem mari greutăţi în aprovizionarea cu antidot şi urmările se vor
vedea mai târziu, întrucât multe locuri de muncă din institutul nostru prezintă
noxe ale căror efecte asupra organismului uman sunt de nedorit.
În sem I al acestui an nu a avut loc nici un accident de muncă sau
îmbolnăvire profesională.
PROGRAM
de măsuri pentru înfăptuirea sarcinilor şi orientărilor date de tovarăşul
Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului, la Plenara Comună a
Consiliului Naţional al Oamenilor Muncii din Industrie şi Consiliul Suprem al
Dezvoltării Economice şi Sociale.
Cap.I Cu privire la realizarea planului de cercetare şi producţie industrială.
Măsura propusă

Termen

1. Analiza stadiului de realizare a sarcinilor
trimestrial
din planul pe 1986, din planul suplimentar şi a
angajamentelor asumate în întrecerea
bilunar
socialistă pe anul 1986
2. În vederea realizării operative a locurilor
permanent
înguste din cercetare precum şi a lucrărilor
urgente cu caracter de unicat, se va urmări
redistribuirea sarcinilor de cercetare pe
laboratoare şi colective astfel încât contribuţia
la creşterea productivităţii muncii şi a calităţii
să fie maximă.
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Cine
răspunde
Juncu
Octavian
Dragomir
Theodor
Nanu Radu

3. Se va acţiona cu toată hotărârea şi se va
urmări aplicarea în activitatea institutului a
prevederilor mecanismului economicofinanciar de reducere a cheltuielilor de
producţie şi de lichidare a stocurilor
RAPORT ICE sem I 1986
4. Laboratoarele de cercetare şi secţiile de
producţie vor urmări îmbunătăţirea
tehnologiilor de fabricaţie a produselor pentru
creşterea calităţii şi a randamentului de
fabricaţie
5. Compartimentele cu sarcini din programele
speciale (nuclear, energetic, minier, petrolier,
geofizică) vor realiza grafice de execuţie pe
fiecare produs în parte cu responsabilităţi
concrete pentru cadrele de conducere şi cele
de execuţie în vederea îndeplinirii la termen
şi de calitate
6. Vor fi analizate prin prisma costurilor de
producţie, fiecare produs realizat în institut
adoptând soluţii tehnologice corespunzătoare
de reproiectare în vederea încadrării cu
stricteţe în consumurile normate de materii
prime, materiale, combustibil şi manoperă
7. Datorită importanţei pe care o prezintă
echipamentele din profil special şi plan de
stat conducerea institutului va efectua analize
a stadiului de execuţie, aprovizionare şi
realizare a seriei zero
8. Realizarea unui număr mediu scriptic al
personalului institutului la nivelul sarcinilor
pe anul 1986
9. Se va urmări încadrarea în consumurile
normate de materii prime şi materiale,
recuperarea şi refolosirea lor, la toate
produsele în execuţie, contribuind astfel la
realizarea planului suplimentar şi a
angajamentelor asumate pe 1986

lunar

Cioată Ileana

Anexa II.2.2
Şefii de
laboratoare
Şefii de secţii
30.08.986

Nanu Radu
Bălaşa
Gheorghe

1.10.1986

Şefii de
laboratoare

săptămânal

Nanu Radu

30.12.1986

permanent

Juncu
Octavian
Ursu
Adriana
Şefii de
secţii

Cap II. Cu privire la ridicarea nivelului general, tehnic şi profesional, al
perfecţionării pregătirii tuturor cadrelor
1. Organizarea sesiunii de comunicări
15.09.1986
ştiinţifice a institutului, intitulată “Realizări în
domeniul electronicii profesionale”
2. Se va acorda mai multă atenţie înfăptuirii permanent
programelor de ridicare a nivelului de
pregătire profesională şi tehnică, organizând
în mod temeinic reciclarea cadrelor din toate
sectoarele de activitate
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Moisin
Laurenţiu
Nanu Radu
Şefii de secţii
şi laboratoare

Cap III. Cu privire la ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al cercetărilor
elaborate şi al produselor realizate prin microproducţie
RAPORT ICE sem I 1986
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1. Laboratoarele de cercetare şi colectivul de trimestrial
tehnologie, vor urmări introducerea de
tehnologii noi, superioare, în vederea
reducerii consumurilor de materii prime şi
materiale, a cheltuielilor de producţie şi a
creşterii productivităţii muncii
2. Controlul la recepţie al materiilor prime şi permanent
materialelor, semifabricatelor, ansamblelor şi
componentelor va fi îmbunătăţit şi asigurat cu
documentaţie şi personal de control

Şefii de lab
Bâznoşan
Răzvan

Iliescu Mihai

Cap IV. Cu privire la activitatea de aprovizionare, import-export, cooperare
1. Se va analiza în cadrul Comandamentului săptămânal
modul de asigurare tehnico-materială
2. Analiza în cadrul Biroului Executiv a
lunar
activităţii de export, în vederea realizării
integrale a sarcinilor de plan
3. Se va fundamenta necesarul de materii
15.10.1986
prime, materiale şi componente pentru anul
1987 încadrarea strictă în normele de
consum şi se vor obţine cotele de repartiţie la
nivelul planului în vederea încheierii
contractelor de aprovizionare

Bălaşa Gh
Drăgulin Emil
Zaharia
Dragoş
Drăgulin Emil

Cap V. Cu privire la perfecţionarea organizării conducerii producţiei şi a
muncii, a stilului şi metodelor de muncă
1. Analiza în şedinţă comună – Consiliul
ştiinţific şi Comitetul de partid a realizării
sarcinilor de plan, plan suplimentar şi a
angajamentelor asumate
2. În baza planurilor de muncă proprii,
comisiile pe domenii vor prezenta studii,
analize şi rapoarte asupra activităţii
economico-sociale a institutului

trimestrial

Dragomir
Theodor

lunar

Dragomir Th
Juncu Octav

Cap VI. Cu privire la activitatea politico-ideologică şi cultural-educativă
1. Prin mijloacele muncii politice de masă se 01.12.1986
vor asigura: popularizarea şi cunoaşterea de
către întregul personal muncitor a sarcinilor
de plan, plan suplimentar si a angajamentelor
asumate în întrecerea socialistă pe anul
1986.
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Zaharia
Dragoş

2. Participarea oamenilor muncii din institut la permanent
activităţile cultural-sportive, de recreere
(echipa de handbal, basket, tenis, excursii,
expoziţii) organizate în timpul liber
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Zaharia D
Stanciu G

PROCES-VERBAL OMOLOGARE PROTOTIP
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CUPRINSUL REVISTEI ELECTRONICA XX
Electronica XX vol 1: nr 1/iunie 1982

Anexa II.5.1

- Cuvânt înainte
- Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi inginerie Tehnologică
pentru Electronică, Director R. Nanu
- Să măsurăm digital lumea reală
- Aveţi un senzor de forţă ? Vă cântărim cu precizie
ridicată, I. Constantinescu
- Oscilator cu cuarţ termocompensat, R.M. Hahn
- Interfaţa unei miniimprimante numerice cu microprocesorul
8080, Caprini Anca
- Particularităţi în proiectarea circulatoarelor cu joncţiune,
comutabile remanent, M. Căţoiu
- Notă de aplicaţie: Circuit pentru semnalizarea tensiunii
bateriei, D. Bobîrcă
- Creativitatea în ştiinţă şi artă, Valentina Baba
- Din realizările institutului în anul 1982

1
4
6
7
10
13
17
21
22
26

Electronica XX vol 1 nr 2/septembrie 1982
- Protecţia informaţiei în comunicaţiile moderne, L.H. Moisin
- Metodă de separare şi măsurare a părţii rezistive a unei
impedanţe, R. Mateescu
- Etaje de ieşire pentru generatoare de semnal,
partea I-a, D. Manasiu
- Filtru “Comb-line” de bandă îngustă, C. Mihăilescu
- Monitor digital de proces industrial, I. Constantinescu
- Protecţia prin brevet a propunerilor de invenţii ce conţin
scheme bloc, Melania Rădulescu, Livia Popescu
- Comparator analog-numeric prin calcul analogic, P. Alesu
- Designul industrial, element esenţial al ridicării calităţii produselor,
Angela Chesaru
- ICSITE se prezintă

3
7
9
13
17
18
24
27
30

Electronica XX vol 1 nr 3/decembrie 1982
- Tratarea sistemelor multiprocess prin metoda întreruperilor, Al Oprea
- Etaje de ieşire pentru generatoare de semnal, partea II-a, D. Manasiu
- Contribuţii privind sinteza reţelelor practice de egalizare a
impedanţei şi câştigului de bandă largă, A.E Voinu
- Reţea de control centralizat prin radio a câmpurilor de sonde
de extracţie de ţiţei, N. Dobrin
- Difracţia de raze X – metodă de control a materialelor
policristaline, Ana-Maria Moisin
- Influenţa parametrilor de sinterizare asupra proprietăţilor intrinseci ale
feritelor de litiu cu substituţii, M.Feder, Georgeta Căţoiu, M Căţoiu
- Sistem pentru afişarea datelor alfanumerice şi a graficelor,
N Constantin
- Metode pentru evaluarea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi
tehnologice, Al Timoşenco
- Convertor electronic pentru lucrul pe două fire în teleimprimare
pe linie radio, Fl Rusu
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- Sumarul volumului 1 / 1982

35

Electronica XX vol 2 nr 1/ martie 1983
- Antene verticale de bandă largă cu impedanţe de încărcare, V Stoica
- Divizoare programabile, B Mocanu
- Aplicaţii ale unor circuite microstrip în banda X realizate în
ICSITE, A Ciontu
- Metodă pentru măsurarea distorsiunilor în transmisiunile de
date, Al Oprea
-Comportarea în frecvenţă a unor straturi subţiri Ni-Fe pentru piesele
polare ale unui cap magnetic, M.S Bârţan, P Ciureanu, Jenica Neamţu
- Echilibrarea automată de zero a unui traductor în punte în prezenţa
semnalului util, A Bordaş
- Sesiune omagială de comunicări ştiinţifice a ICMUEE, I Boconcios
- Prezenţe ICSITE
- Calendar intern 1983
- Calendar internaţional

3
8
13
16
18
21
24
25
26
27

Electronica XX vol 2 nr 2/ iunie 1983
- Preşedintele Nicolae Ceauşescu, oaspetele mult stimat al
Institutului nostru, Lucreţia Anghel
- Consideraţii generale asupra buclei de sincronizare în fază utilizată în
sintetizoarele de frecvenţă, B Mocanu
- Dispozitive nereciproce de bandă largă, M Căţoiu
- Un caz particular de convertor pentru surse de alimentare, N Sotirescu
- Facilităţi de operare la o sursă de tensiune programabilă cu
comandă senzorială, M Tomoroaga
16
- Element de referinţă cu consum redus de curent, I Petrescu, I Ionescu
- Generarea unei tensiuni negative dintr-o intrare pozitivă, S Paştin
- Noi tehnici la sursele în comutaţie, A Ivaşcu
- Utilizări ale aparaturii electronice profesionale în agricultură,
Al Timoşenco
- A 5-a, conferinţă internaţională de psihotronică, Snagov, Al Timoşenco
- A XV – a sesiune de comunicări ştiinţifice a ICITA , L.N Moisin
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11

18
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26
27

Electronica XX vol 2, nr 3/septembrie 1983
- A III-a ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a ICSITE.
“Realizări în domeniul electronicii profesionale” – Snagov 15–17 sept
.1983, Ing Gh. Bălaşa Director adjunct ştiinţific al I.C.S.T.E
- Elaborarea unor ferite Mn-Zn cu pierderi reduse pentru filtre utilizate în
gama de frecvenţe 0,01–0,2 MHz, Lucia Stănciulea, Zoe Cojocaru, Ioana
Stanciu
- 100 de ani de tuburi electronice, L.H. Moisin
- Măsurarea digitală a fazei, eliminarea erorilor de măsură în jurul fazei de
zero grade, N. Constantinescu
- Receptor “Down-converter” pentru staţii de telecomunicaţii din sistemul
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“INTELSAT”, C. Mihăilescu, M.Căţoiu, C. Ţaga, Georgeta Căţoiu, V. Popa,
P.Andreescu
12
- Interfaţa casetofonului neprofesional la sisteme cu microprocesor,
Fl. Bozaş, B.Hagiescu-Mirişte
20
- Săptămâna ştiinţei şi tehnicii româneşti, M.Nicolae
23
- Analizor de stări logice, M. Stoian
24
- Opinii ale invitaţilor la Sesiunea ICSITE
26
- Aparat pentru controlul aritmiei cardiace realizat cu microprocesor,
Ş. Papadopol
27
- SACEP 1983, B. Hagiescu-Mirişte
28
-Înscrierea de PROM-uri sub controlul calculatorului, Nicolae Leonovici,
Dana Miclici
29
- Conferinţa internaţională “Algebre şi operatori, aplicaţii în topologie
şi teorie ergodică” O.A.T.E, D Timotin
32
Electronica XX vol 2, nr 4/decembrie 1983
- 100 de ani de telefonie în România, L.H.Moisin
3
- Anul mondial al comunicaţiilor, C.Mihăilescu
5
- Sistem de dezvoltare pentru microcalculatoarele din familia MOS-48,
Al.Oprea
6
-Prelucrarea rapidă a unui volum mare de date într-un sistem cu
Microprocesor, K.Schob
9
- Un nou concept de dispozitiv de memorie magnetică (traducere din
NEC NEWS nr.99, oct 1983)
11
- Circuit de selecţie a maximului şi minimului din două sau mai multe
semnale, V.Tudor
12
- Circuitul integrat E 565 ca generator comandat prin tensiune,
M.Ciugudean – I.Politehnic Timişoara
14
- Consideraţii asupra limitării disipaţiei în suprasarcină la sursele
stabilizate de tensiune continuă folosind caracteristici cu întoarcerea
curentului, Fl.Bozaş
17
- Dispozitiv de sincronizare, V.Niculescu, Fl.Rusu
20
- Comanda electronică a unui micromotor de c.c., Al.Ivaşcu, V.Predeanu 22
- Simpozionul de tehnica microundelor
23
- Divizor multiplicator de frecvenţă cu circuitul integrat CDB 400, A.Ciontu 24
- Sursă în comutaţie de 200 W, F.Salamon, I.Brănescu
25
- Sincronizarea lină a unui oscilator, Fl.Mugioiu
26
- Manifestare ştiinţifică pluridisciplinară, Al.Timoşenco
27
- TIB ‘ 83 - Manifestări ştiinţifice, M.Nicolae
27
- Sesiune de comunicări omagiale INCREST-15, Ana-Maria Moisin
28
- Simpozionul “Perspectiva pluridisciplinară asupra creativităţii”
28
- Simpozionul “Noi tehnologii, noi sisteme, progrese ale ştiinţei
contemporane, realităţi şi perspective de viitor în RSR, Fl.Amzică
29
- Al III-lea simpozion naţional de tensometrie, B.Hagiescu-Mirişte
29
- Simpozionul de tehnologie electronică şi fiabilitate, Al.Timoşenco
3
- Conferinţa anuală de semiconductoare CAS-ICCE 1983, C.Ţaga
30
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- Cuvânt înainte – D Zaharia
2
- 70 de ani de la primele emisiuni de radio din România – Ed Nicolau
3
- Antene pentru receptorul METEOSAT – C Taga, V Popa, Th Nicolaescu 7
- Sinteza sistemelor radiante pentru televiziune şi radiodifuziune – M
Samoilă
11
- Antena stripline planară în banda de 440 MHz – A Ciontu, D Talabă
14
- Antenă elicoidală pentru radiotelefonul portabil cu banda 146-174 MHz –
M Stocec
17
- Metodica elaborării algoritmului de calcul şi optimizare a antenelor –
L Solti
21
- O antenă direcţională de mici dimensiuni. Antena microstrip – Anca
Oprea
23
- Antenă directivă pentru banda 26-80 MHz – V Predeanu, V Stoica
26
- Antenă activă pentru gama 14 kHz – 30 MHz - D Zaharia
30
- Adaptarea automată a antenei controlată de microcalculatorul 8746 –
Al Oprea, A Voinu
34
- Unele probleme care apar în proiectarea şi construcţia antenelor
hidroacustice – St Chiciorea
38
- Prezenţe ICSITE
41
Electronica XX vol 3 nr 2/iunie 1984
- Gânduri despre Electronica românească de ieri, de azi şi de mâine,
O.Juncu
- Încălzirea inductivă cu invertor în clasă D – Al.Ivaşcu, D.Marin
- Rezonatori dielectrici, Tehnici de măsură, Georgeta Căţoiu
- Proiectarea şi realizarea unor tipuri de antene radar, I.Cristea, N.Ilie,
Virginia Popa, S.Bucur
- Microprocesoare, utilizări neobişnuite, P.Alecu
- Posibilităţi suplimentare oferite de Z80, V.Prodescu, Felicia Crişan
- Un set suplimentar de instrucţiuni pentru Z80, I.Petrescu
- Avem nevoie de microprocesoare, Magda Bălănescu
- Prezentarea rezultatelor cercetării
21
- Un circuit integrat dedicat simplifică măsurarea digitală,
I.Constantinescu
- Convertor cod-tensiune cu multiplexor analogic, E.Knoll
- Manifestare ştiinţifică interdisciplinară, Al Timoşenco
- ICPE – Filiala Iaşi, Ana-Maria Moisin

3
6
10
13
16
18
19
21

22
26
27
27

Electronica XX vol 3 nr 3/ septembrie 1984
- A IV –a ediţie a sesiunii de comunicări ştiinţifice a ICSITE “Realizări în
domeniul Electronicii Profesionale”, Snagov 6 – 8 septembrie 1984 –
Director adj ştiinţific Gh Bălaşa
- Studiul proprietăţilor de microunde ale feritelor de Litiu-Titan cu
magnetizare de saturaţie sub 1000 Gs – Georgeta Căţoiu, M Căţoiu,
M Feder, Ana-Maria Moisin
- Aplicaţii ale rezonanţei giromagnetice (Note) – Georgeta Căţoiu
- Staţie radio pentru comunicaţii în minele negrizutoase – Anca Oprea
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3
5
8
9

- Radiogoniometru naval automat – T Rânja, S Bogdan, Gh Ciomega,
C Ciobanu, L Gâtlan, Gh Maxim
12
- Cum redactăm un poster- I Constantinescu
16
- Măsurarea vibraţiilor axelor la maşinile rotative mari –
I Georgescu, Şt Hartular
17
- Măsurarea frecvenţelor joase utilizând un sistem cu microprocesor
Z 80 – M Zamfir
21
- Aparat pentru determinarea echilibrului acido-bazic prin analiza de pH
şi gaze din sânge – T Gligor, I Hosu, G A Horvath, R N Bălan, V Costea,
I T Mocani, D L Başa
25
- Proiectarea generalizată a circuitelor electronice asistată de calculator –
Margareta Simionescu
27
Electronica XX vol 3 nr 4/ decembrie 1984
- Teoria invariantivă a mişcării (unele aspecte fizice, matematice,
Epistemologice, metodologice) – L.Sofonea
- Examinarea orală – I.Constantinescu
- Sistem pentru achiziţia şi prelucrarea imaginilor binare – Ctin Dumitru
- Microprocesoarele de azi – Magda Bălăşescu
- Interfaţa de intrare/ieşire în cod Hollerith – G.Ionescu
- Critic şi autocritic
- Implicaţii ale măsurării numerice a derivatei frecvenţei – P.Alesu
- Înscrierea în memorii ELPROM – E.Georgescu, B. Moraru
- Critic şi autocritic (Redacţia)
- Asupra întreruperii alimentării în sistemele cu microprocesorul 8080 –
Al.Oprea
- O certitudine: memoria digitală în osciloscopie – Fl.Mugioiu
- Al II-lea Simpozion Naţional de Metrologie – B.Hagiescu-Mirişte
- CAS – 84 – Marius Bâzu
- Realizări şi perspective în domeniul radiolocaţiei – L.H.Moisin
- CNETAC ’84 – Al Timoşenco

3
6
7
9
10
13
15
18
19
21
26
26
27
28

Electronica XX vol 4, nr 1-4/ 1985
- Acţionarea mecanismului de imprimare MIM-40 folosit în imprimanta
N 2324-M – B. Hagiescu-Mirişte
3
- Măsurarea tensiunii de saturaţie şi a timpului de stocare la tranzistoarele
de RF care lucrează în comutaţie – Al. Ivaşcu
7
- O metodă de proiectat oscilatoare cu linii de transmisie
10
- Citind în premieră comunicările secţiei “Aparate electronice de măsurat” 12
- Introducerea conversaţionalului în limbaj de asamblare pe sistemul
de operare CP/M – E. Georgescu
13
- CAS ’85 – Al Timoşenco
16
- Revalidarea liniei de intrerupere la microprocesoarele 8048 şi 8049 Fl. Mugioiu
17
- Un convertor CA – CC – I.Constantinescu
18
- “ 2 teste “ – I.Constantinescu,Fl.Mugioiu
23
- O nouă aplicaţie a stabilizatorului integrat beta A 723 – M. Ciugudean 24
- Convertor de tensiune-frecvenţă cu temporizatorul beta E 555 –
V.Tiponuţ
26
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- Un gând pentru înaintaşi – Ed.Nicolau
- Fiabilitatea componentelor semiconductoare – M.Bâzu
- Fiabilitatea produselor electronice în exploatare
- Pagini din istoria radarului – A.Ciontu, Al.Selejan
- Electronica şi informatica medicală – V.Cătuneanu, Rodica Strungaru
- Considerations on nichel-zinc ferrite preparation – M.Feder, Georgeta
Căţoiu, M.Căţoiu, S.Segal, M.Enescu, P.Cristea
- Snagov ’85 Impresii, impresii, impresii
- IRNE, Uzina G – B.Hagiescu-Mirişte
- SACEP 1985 – B.Hagiescu-Mirişte
- Tehnic 2000 –B.Hagiescu-Mirişte
- Trends în Quantum Electronics – M.Ruşcă
- Prezenţe ICSITE
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SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, Bucureşti, 16-17 octombrie 1980
Casa de Cultură M.Eminescu
Comitetul de organizare:
Preşedinte ing. Sotirescu Niculae, director ICSITE
Membri
ing. Bălaşa Gheorghe, director adj ştiinţific
ing Nanu Radu, director CCEB
chim. Anghel Lucreţia, preşedinte al Consiliului Ştiinţific
ICSITE
ing. Voinu Adrian, preşedinte al Comitetului Sindicatului
ing. Vâlceanu D. secretar UTC
Secretariatul Sesiunii:
dr.ing. Buznea Dinu
ing.Moisin Laurenţiu
ing. Hahn Radu
ing Manasiu Dan
fiz. Căţoiu Georgeta
ing Zaharia Dragoş
Secţiunile Sesiunii
Secţiunea I-a FERITE ŞI DISPOZITIVE CU FERITE
Biroul secţiunii:
chim. Anghel Lucreţia
chim. Stănciulea Lucia
fiz. Căţoiu Miron
Secţiunea II-a APARATE de MĂSURĂ şi CONTROL, APARATURĂ
MEDICALĂ
Biroul secţiunii:
ing Alexiu Ion
ing. Iakab Iosif
dr. Iota Constantin
Secţiunea III-a RADIOCOMUNICAŢII
Biroul secţiunii:
ing. Vartires Cristea
ing. Enescu Radu
ing. Ganea Ştefăniţă
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Programul lucrărilor
Joi 16 octombrie 1980
ora 9,00 - 9,30 Deschiderea festivă / Cuvânt director ICSITE / Cuvânt
invitaţi
ora 9,30 - 10,00 Pauză
ora 10,00 - 13.30 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
Vineri 17 octombrie 1980
ora 8,00 – 13,30 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni
ora 13,45 – 14,30 Închiderea lucrărilor / Rapoarte secţiuni / Cuvânt
director
ICSITE
Comunicări pe secţii
Secţia I-a FERITE ŞI DISPOZITIVE CU FERITE
1. fiz. Stanciu Ioana - Cercetări privind asimilarea în ţară a componentelor
magnetice şi aspecte legate de introducerea lor în fabricaţie
2. ing Stănciulea Lucia,ing Dudu Dumitra – Noi tipuri de ferite Mn-Zn cu
inducţia de saturaţie şi permeabilitate ridicată, stabile termic, pentru
transformatoare de tensiune
3. ing Cojocaru Zoe, fiz. Stanciu Ioana – Miniaturizarea ansamblelor de ferită
utilizate în echipamentele de telecomunicaţii
4. fiz Neamţu Jenica - Ferite cu permeabilitate 10.000
5. ing Stănciulea Lucia, chim Feder Marcel - Ferite de Mn-Zn cu inducţie
maximă ridicată şi pierderi reduse utilizate în transformatoarele de putere
6. fiz Neamţu Jenica - Ferite de înaltă permeabilitate cu caracteristici
îmbunătăţite de stabilitate în timp şi cu temperatura
7. chim Seinberg Iolanda - Cercetări privind asimilarea unor materii prime
indigene în fabricaţia feritelor
8. ing Dudu Dumitru - Tester pentru miezuri toroidale din ferită
9. fiz Neamţu Jenica, ing Ciureanu Petru - Capete magnetice integrate :
metode de realizare şi aplicaţii
10. fiz. Bîrsan Mircea - Perspectivele de dezvoltare ale dispozitivelor de
memorie cu bule magnetice
11. ing.Buf Georgeta, fiz Căţoiu Georgeta, chim. Feder Marcel – Cercetări
privind elaborarea ferito-aluminaţilor de Mg şi Ni pentru aplicaţii în
microunde
12. fiz.Căţoiu Georgeta, fiz. Moisin Ana Maria, chim Feder Marcel Particularităţi ale feritelor de microunde utilizate la puteri mari ale câmpului
de RF
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13. chim.Feder Marcel, fiz Căţoiu Georgeta, fiz. Căţoiu Miron - Ferite de Litiu
cu magnetizări de saturaţie reduse
14. fiz. Moisin Ana Maria, chim Feder Marcel - Fenomene de ordonare în
ferite de Litiu cu substituţii
15. fiz.Căţoiu Georgeta, chim Feder M., fiz Căţoiu Marcel, Determinarea
pierderilor dielectrice în materialele feritice elaborate în ICE pentru utilizări în
microunde
16. fiz.Căţoiu Miron, chim Feder Marcel - Aspecte privind realizarea
atenuatoarelor rapide folosind ferite pentru microunde
17.fiz. Căţoiu Miron - Folosirea modului marginal de propagare pentru
realizarea dispozitivelor nereciproce
18.fiz Moisin Ana Maria - Analiza structurală utilizată ca metodă de control în
procesele tehnologice de elaborare a unor materiale sau semifabricate
19.chim Farcaş Ghizela, chim Popescu Camelia - Metode noi de dozare a
elementelor minore Cupru, Mangan, Cobalt,din feritele de Mg-Mn şi din
feritele de Ni
20.chim Farcaş Ghizela - Dozarea Bariului din feritele de Bariu prin metoda
absorbţiei atomice: comparaţie cu metoda clasică de dozare a Bariului
Secţia II-a APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL. APARATURĂ
MEDICALĂ
1. ing Constantinescu Ion - Trei convertoare analog numerice pentru sisteme
de acumulare şi prelucrare a datelor
2. ing Caprini Anca - Interfaţa aparatelor de măsură la magistrale standard
CEI
3. ing Mugioiu Florin - Analizor logic specializat pentru sisteme cu
microprocesor
4. ing Bordaş Arpad - Consideraţii privind conectarea unui filtru comutabil la
magistrala CEI de instrumente programabile
5. ing Caprini Anca - Probleme specifice privind programarea unui
multimetru numeric
6. ing Caprini Anca, ing Russu Marian - Comanda prin microprocesor a unei
imprimante cu tambur
7. ing Constantinescu Ion - Măsurarea temperaturii cu un sistem compact
bazat pe microprocesor
8. ing Bobîrcă Daniel - Monitor de temperatură medical cu afişare numerică
9. ing Hartular Ştefan - Instalaţie electroenergetică programabilă cu
comutare şi echilibrare în 100 de puncte
10. ing Manasiu Dan - Generator de semnal cu modulaţie de frecvenţă
etalonată
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11. ing Manasiu Dan - Generator de semnal cu nivel şi modulaţie de
amplitudine etalonate
12. ing Capotă Grigore, ing Dumitrescu Mihaela - Frecvenţmetru reciproc
automat
13. ing Hagiescu-Mirişte, ing Steinberg Lenke - Comanda numerică a
poziţionării sculei la maşinile de profilat din industria lemnului
14. ing Mugioiu Florin - Actualităţi şi tendinţe în evaluarea osciloscoapelor cu
memorie digitală
Secţiunea III-a RADIOCOMUNICAŢII
1. ing Munteanu V, ing Fulea M – Amplificator de RF de bandă largă de
semnal mic
2. ing Ivaşcu Al – Consideraţii asupra amplificatoarelor de putere de RF- în
comutaţie – clasa B – Aplicaţii
3. ing Voinu Al, ing Chicioros Şt – Despre proiectarea reţelelor de adaptare
de impedanţă de bandă largă cu câştig transductic de putere de tip
monotonic L
4. ing Lupu Mihaela – Considerente de proiectare a etajelor de mixare în
aparatura de Radiocomunicaţii profesionale
5. ing Constantinescu N, ing Busuioc C – Mixer de joasă frecvenţă cu
distorsiuni de intermodulaţie mici
6. ing Grama Cristina – Metodă de măsură a distorsiunilor de
crossmodulaţie produse într-un receptor MA-BLU
7. ing Dogaru G, ing Constantinescu N – Oscilatoare pilot şi oscilatoare de
tensiune cu cuarţ termostatat
8. ing.Dudu B – Despre modulaţia de frecvenţă a oscilatoarelor cu cuarţ
9. ing Zaharia D – Sinteza aperiodică şi cuasiperiodică de frecvenţă
10. ing Enescu R – Considerente privind proiectarea sintetizoarelor de
frecvenţă pentru instalaţiile de radiocomunicaţii profesionale
11. ing Enescu R – Zgomotul sintetizoarelor de frecvenţă, particularităţi,
metode de măsură
12. ing Mocanu B – Optimizarea schemelor de sintetizoare în funcţie de
domeniul de utilizare
13. ing Moisin L, ing Teodorescu D – Sinteza şi detecţia numerică a
semnalului MDF pentru transmisia de date
14. ing Oprea Al, ing Nuţu V – Demodulator numeric pentru telegrafie cu
deplasare de frecvenţă (F1 – F6)
15. ing Oprea Al – Analizor de erori pentru transmisiuni de date
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16. ing Dogaru G – Considerente privind utilizarea sistemelor automate de
măsură în realizarea aparaturii de radiocomunicaţii
17.ing Dogaru G – Metode de stabilire a blocurilor funcţionale defecte în
sintetizoarele de frecvenţă profesionale
18. ing Voinu A, ing Chiciorea Şt – Despre realizarea inductanţelor static
variabile cu memorie folosite în adaptarea automată a antenei emiţătoarelor
UUS
19. ing Băbuţ Gh – Preselecţia RF în receptoare BLU pe unde scurte
20. ing Băbuţ Gh – Controlul transferului de putere în etajele RF ale radio
receptoarelor BLU pe US
21. ing Nuţu V, ing Grigore Gabriela – Considerente de proiectare a
sistemului CAF utilizat în recepţia emisiunilor BLU cu rest de purtătoare.
22. ing Gheorghiu V – Utilizarea codurilor cifrice în instalaţii de telecomandă.
Dependenţa puterii codului ciclic de “greutatea” simbolurilor de control
23. ing. Gheorghiu V, ing Penea T – Instalaţie de telecomandă a staţiilor
radio US – Transmiţătorul de comenzi.
24. ing Moisin L, ing Teodorescu D – Instalaţie de telecomandă a staţiilor
radio US – Receptorul de comenzi
25. ing Gross I – Apel selectiv pentru radiotelefonul portabil cu circuite
hibride realizat cu FX 407
26. ing Gross I – Bloc de identificare pentru semnale de apel selectiv
27. ing Hahn R – Consideraţii asupra realizării unei duble telecomenzi radio
cu ajutorul unor semnale de frecvenţă audio
28. ing Grama Gh – Cuplor direcţional în tehnica “ Strip Line”
29. ing Hahn R – Analiza asistată de calculator a circuitelor electrice în
regim de curent alternativ
30. ing Georgescu Elena, ing Teodorescu M – Circuite integrate hibride cu
straturi groase. Tehnologia hibridă şi sistemul de încapsulare adoptate
pentru circuitele hibride din Radiotelefonul portabil
31. ing. Paştin Şt, ing.Giurconiu G, ing Săndulescu Ş, ing Petrescu Luminiţa,
tehn Ursu V – Staţie de radiocomunicaţii VHF cu consum redus pentru
aviaţie
32. ing Păun M, ing Socol V, ing Constantinescu Mihaela, ing
Constantinescu N, ing Pavelescu Şt, tehn Grigoriu Ctin – Echipamente de
radiocomunicaţii specializate, destinate salvării vieţii umane pe mare,
realizate în CCEB
33. ing Chiciorea Şt – Sonda “ultrason” de navigaţie numerică
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Addenda În aceeaşi notă şi cu un mare număr de comunicări continuă toate
sesiunile. Nu este posibil să se prezinte integral titlurile comunicărilor fiindcă
ar ocupa un spaţiu imens, E păcat că revista şi volumele de la sesiune nu
se găsesc în Biblioteca Academiei pentru a putea face trimitere la ele. Astfel
se va pierde un material valoros si e păcat pentru istorie. Chiar dacă
comunicările sunt în prezent depăşite de evoluţia tehnicii – simpla lor
enumerare defineşte locul pe care il ocupa institutul la acea dată în ierarhia
ştiinţifică
Un aparat rămâne prin prospect – dar o activitate ştiintifică doar prin
comunicări/publicaţii/brevete/cărţi. Ori valoarea unui institut constă în
valoarea ideilor pe care le generează din care unele devin aparate, altele
împing ştiinţa mai departe.
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Anii 1966 – 1970

• Tanach V. - Noi elemente de ferită cu ciclu de histerezis dreptunghiular de
Tipp BIAX şi MAD pentru memorii şi logică magnetică, realizate în cadrul
ICPE - A II-a Sesiune Ştiinţifică a Cadrelor Didactice de la Institutul
Politehnic Timişoara 1966, RSR

• Tanach V, Cojocaru Zoe - Anomalous dependence of the initial
permeability on sintering temperature in Ni-Zn ferrites with addition of cobalt,
Congresul Internaţional de Ferite, Londra, 1967

• Tanach V, Cojocaru Zoe, Voinea I - Special High Frequency Perminvar
Ferrites - A III-a Conferinţă asupra Ceramicii pentru Electrotehnică,
Cehoslovacia, 1968

• Tanach V, Cojocaru Zoe - New developments in the field of perminvar
ferrites and their applications. Congresul Internaţional de Magnetism,
Bucureşti, 1968
Anul 1972

◄

La a III-a CONFERINŢĂ a ELECTRICIENILOR, Bucureşti, 21-23 sept.
1972, cercetătorii institutului au prezentat următoarele comunicări la secţia
de ELECTRONICĂ :

• Iacobovici S, Nicolau P, Anghelea Gh. – Studiu privind dimensionarea unei
punţi tensometrice cu termistor,

• Manţa G. – Aparat cu ultrasunete pentru betoane, cu tub catodic
• Jakab I. – Cuple torsiometrice tensometrice fără colector
• Goldhamer A. – Stroboscop electronic tip N 2601
• Sotirescu N, Iota Ctin – Problemele organizării cercetării şi producţiei
aparaturii electronice pentru medicină şi biologie

• Agoston A, Dumitrescu M, Ionescu E, Ionescu Rodica, Nicolae A,
Sanielevici S, Zaciu Cornelia – Probleme privind elaborarea osciloscoapelor
de laborator de bandă largă.

• Alexiu I, Caprini Anca, Constantinescu I, Russu M – Convertor analognumeric cu dublă integrare cu amplificator trasconductanţă pentru voltmetre
numerice

• Koppich Iuliana, Iota Ctin – Contribuţii la studiul traductoarelor pentru
numărătoarele electronice de globule sanguine

• Tanach V – Stadiul cercetărilor şi realizărilor industriale în domeniul
feritelor pentru electronică, automatizări şi telecomunicaţii în RSR
Menţiune: secţia de Electronică a avut 21 de comunicări din care 9 susţinute
de cercetători din ICE, 2 de cadre didactice din IPB, 3 de cercetători din
ICPE şi 7 de cercetători din RDG, RPB şi URSS.
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Perioada 1973-1980
Pentru perioada 1973–1980 avem doar informaţii sporadice
referitoare la participarea cercetătorilor din ICE la sesiuni interne şi
internaţionale, astfel :

• Tanach V - Aplicaţii moderne ale magneţilor ceramici - Sesiunea de
Aparate Electronice ICE, 1973

• Cojocaru Zoe, Dragomir Th - Cercetări privind fabricarea şi utilizarea
feritelor magnetostrictive - Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice în
Institutul de Cercetări Metalurgice, Bucureşti, 1975

• Cojocaru Zoe - Ferite piezomagnetice. Tehnologie şi performanţe”
Simpozion Naţional de Tehnologie Electronică şi Fiabilitate, Bucureşti, 1977

◄ În anul 1975, SESIUNEA DE COMUNICĂRI A ACADEMIEI
ROMÂNE, 4-5 decembrie 1975, Bucureşti
• Ciobanu T, Constantinescu I., etc., Terminal specializat pentru colectarea
şi prelucrarea statistică a rezultatelor măsurărilor în regim dinamic

◄ În anul 1979, SYMPOSION ON MICROCOMPUTER AND
MICROPROCESSOR APPLICATIONS, OCTOMBRIE 1979, Budapest
• Ciobanu T, Constantinescu I., etc., Intelligent terminal specialized in
collecting and statistical processing of dynamic measurement results

◄
PRIMUL
SIMPOZION
NAŢIONAL
DE
MICROUNDELOR, IPB, Bucureşti, 9 – 10 noiembrie 1979

TEHNICA

• Căţoiu M, Feder M, Moisin Ana Maria, Badila I, Căţoiu Georgeta - Aplicaţii
ale feritei de litiu în dispozitivele de microunde

◄ În anul 1980, CAS – ICCE, 16-18 octombrie 1980, Timişu de Sus
• Constantinescu I, Caprini A., 8080 într-un sistem compact multifuncţional
pentru măsurări mixte
Anul 1981
În anul 1981 cercetătorii institutului au participat cu comunicări la sesiuni
ştiinţifice, în afara institutului, precum urmează:

◄ SIMPOZIONUL NAŢIONAL DE ELECTRONICĂ APLICATĂ, IPB
(Catedra de Electronică aplicată), Bucureşti, 23-25 aprilie 1981
• Opriş Oltea – Programator de comenzi preselectate
• Huţu V, Grigore Gabriela – Comportarea sistemelor de CAF în radio
receptoarele US

• Ivaşcu Al, Chiciorea S – Amplificator de RF cu tranzistoare UMOS în HF şi
UHF

• Moisin L H , Teodorescu D M - Interfaţă V21 pentru transmisie de date
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◄ SIMPOZIONUL DE APARATURĂ UTILIZATĂ ÎN PSIHOLOGIE,
IPB (Fac. de Automatică) Bucureşti, 1 iunie 1981
• Timoşenco Al – Aparatură electronică pentru testarea capacităţii
individuale şi colective de predicţie a evenimentelor

◄ SIMPOZIONUL DE BIOTEHNOLOGIE
biotehnologie din IPB Bucureşti, februarie 1981

–

Catedra

de

• Timoşenco Al – Aspecte informaţionale ale interacţiunii câmpului
electromagnetic cu materia vie

◄ 4-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS
AND COMPUTER SCIENCE (Fac.de Automatică) Bucureşti, 17-20 iunie
1981
• Caprini Anca, Constantinescu I, Sistem multicanal cu microprocesor,
specializat în măsurători de înaltă precizie

◄ THE SECOND IMEKO CONVENTION, Moscova, octombrie 1981
• Bobircă D – Method, apparatus ans results in automated measurement of
Achilean reflex

◄ AL DOILEA SIMPOZION NATIONAL
MICROUNDELOR, IPB Bucureşti 30-31 octombrie 1981

DE

TEHNICA

• Sotirescu N, Căţoiu Georgeta, Feder M, Căţoiu M, Taga C, Popa V, Bădilă
I, Andreescu P – Performanţe obţinute în cercetarea şi producţia
dispozitivelor cu ferite pentru microunde în ICSITE – CCEB

• Căţoiu M, Taga C, Sotirescu N, Andreescu P, - Rezultate obţinute în
realizarea unor “down-converter” pentru comunicaţii spaţiale

• Căţoiu M, Feder M, Popa V, Căţoiu Georgeta, Andreescu P – Circulator
comutabil remanent în banda X.

• Zaharia D. – Sinteza sistemelor radiante folosind metoda funcţiilor Z –
octogonale

• Nicolau Ed (IPB), Zaharia D – Antene adaptive

◄ SESIUNEA ANUALĂ ICEFIZ “PROGRESE ÎN FIZICĂ” Timişoara,
22-24 octombrie 1981

• Danillo L (IPB), Iordache D (FEA), Popa L (IPB), Căţoiu C, Stanciu I –
Studiul dispersiei permeabilităţii unor materiale feromagnetice prezentând
frecvenţa maximă de utilizare între 50-200 MHz

◄ SIMPOZIONUL NATIONAL DE METROLOGIE – INMB Bucureşti,
29-31 octombrie 1981
• Hagiescu Mirişte B, Bozaş Fl, - Imprimantă pentru sisteme de măsurare
multicanal.
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• Hartular S – Instalaţie tensometrică de comutare în 100 puncte,
programabilă cu echilibrare semiautomată.
• Caprini A T, Constantinescu I, Russu M – Considerente de proiectare a
multimetrelor numerice programabile de înaltă precizie

• Manasiu D – Generatoare de semnal cu modulaţie de amplitudine şi
frecvenţă etalonate

• Badea A, Petrescu I – Sonde pasive pentru osciloscoape
• Bălaşa Gh, Bobircă D – Utilizarea convertorului tensiune-frecvenţă reciproc
la măsurarea frecvenţelor joase. Alte aplicaţii

• Goldhamer A, Goldhamer Mariana, Leonovici N, - Analiza armonică şi
factorul de distorsiuni al sinusoidelor generate digital.

• Goldhamer A, Goldhamer Mariana – Bloc de împărţire cu numărătoare
• Hagiescu-Mirişte B, Dudu Dumitra, Cosăceanu R – Aparat pentru
măsurarea rapidă a parametrilor feritelor U + I

• Constantinescu I – Liniarizare şi compensare prin program la măsurarea
cu termocuplu

◄ SESIUNEA JUBILIARĂ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE “ 100 DE
ANI DE LA REORGANIZAREA SCOLII NAŢIONALE DE PODURI ŞI
ŞOSELE DIN BUCUREŞTI, IPB Bucureşti, 11-12 decembrie 1981
• Hortopan Gh (IPB), Truşcă V, Niţu Smaranda, Constantinescu I (IPB).
Stimulator electronic pentru staţiile de încercări sintetice

• Nicolau Ed (IPB), Zaharia D, Dragoman M (FEA) – Funcţii Z-octogonale şi
aplicaţii.

◄ AL XVI-LEA CONGRES INTERNAŢIONAL DE ISTORIE A
ŞTIINŢEI – BUCUREŞTI 1981
• Timoşenco Al – Aspecte istorice şi metodologice ale evoluţiei unor
concepte ale fizicii moderne

◄ 5-th NORDIC MEETING AN MEDICAL AND BIOLOGICAL
ENGINEERING, LINE OPTIC, SWEEDWN – 1981
• Papadopol S, Vrânceanu R, Filcescu V – Cardiodynamic analyser.
Anul 1982

◄

ZIUA TEHNICII, ediţia IX-a a sectorului 2, Bucureşti 22 aprilie

1982

• Constantinescu I. – Realizări şi perspective privind cercetarea şi producţia
de aparate electronice de măsurat mărimi electrice.

• Macrin M – Filtre şi rezonatoare cu cuarţ.

◄ A 14-a SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE - ICIT
Bucureşti, 14 mai 1982.
• Taga C, Căţoiu M, - Studii şi experimentări privind realizarea unui mixer
echilibrat în banda X în tehnologie planară
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◄ A IX-a SESIUNE DE COMUNICĂRI TEHNICO-ŞTIINŢIFICE ÎN
DOMENIUL AUTOMATIZĂRILOR, Bucureşti, septembrie 1982.
• Goldhamer Mariana – PLL realizat prin pseudocorelaţie de semn

◄ SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ÎN DOMENIUL
COMPONENTELOR ELECTRONICE PASIVE – SACEP 82 – 23–25
septembrie 1982.
• Căţoiu Georgeta, Mihăilescu C – Metode de caracterizare a materialelor
dielectrice pentru microunde.

• Moisin Ana-Maria – Proiectarea tehnologică a rezonatoarelor cu cuarţ de
canal pentru o linie de fabricaţie de mare productivitate.

• Taga C, Marin N (IPRS Băneasa) Cuplori direcţionali pentru microunde
realizaţi în tehnologia microstrip.

• Căţoiu M, Feder M, Căţoiu Georgeta – Reducerea pierderilor de inserţie
ale circulatorilor subrezonanţi realizaţi cu ferite de litiu cu substituţii specifice.

• Voinu A.R, Stanciu Ioana – Reactor “Linear” variabil, cu memorie,
comandat în câmp magnetic, pentru domeniul 3-30 MHz .

◄ CONFERINŢA ANUALĂ DE SEMICONDUCTOARE – CAS –
ICCE 82, 1-9 octombrie, Timişul de Sus
• Ivaşcu Al - Amplificator în clasa E cu tranzistor VMOS.
• Constantinescu I.- Aplicaţii cu S190 în tehnica măsurărilor numerice mixte
• Mugioiu Fl – Aplicaţii ale unor circuite logice “la comandă”

◄
CONFERINŢA
NAŢIONALĂ
DE
ELECTRONICĂ,
TELECOMUNICAŢII, AUTOMATICĂ ŞI CALCULATOARE – CNETAC – 1719 noiembrie 1982
• Constantinescu I - Convertoare analog-numerice 3 ½ şi 4 ½ cifre pentru
sisteme de măsurare şi prelucrare a mărimilor analogice.

• Timoşenco Al, Constantinescu G (Electronica Bucureşti), Godeanu Mioara
(ICC Biologie Bucureşti) Metodă şi aparatură
fenomenelor de biocomunicaţie la sisteme vegetale.

pentru

investigarea

• Nicolau Ed.(IPB), Dragoman M, Zaharia D, - O metodă generală de sinteză
a sistemelor de antenă.

• Oprea Al, Penea Th – Controlul cu microprocesor a unui radioreceptor
profesional.

• Băbuţ Gh – Dimensionarea dinamică a etajelor de RF ale radio
receptoarelor BLU.

• Celan E (AMC Otopeni), Cojocaru C (ICITA) , Şoltuz U (Electronica), Feller
M (IPA) Constantinescu G (Electronica), Timoşenco Al – Contribuţii originale
la dezvoltarea tehnicii de investigare electrografică în medicină şi biologie,
metode şi aparate.
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◄ THE 7-th MICROWAWE COLEGIUM, Budapesta, sept 1982
• Nicolau Ed (IPB) Zaharia D,- The Synthesis of arbitrarily oriented dipoles
arrays using the 2-orthonormal fuctions method
Anul 1983
Universitatea Craiova, martie 1983

• Macovei Claudia – Gramatici cu două nivele

◄ AL 5-lea CONGRES INTERNAŢIONAL DE METODE DE
TESTARE NEDISTRUCTIVĂ, Bordeaux-Franţa, iunie 1983
• Manţa Gabriela, Nica P, Făcăuaru I (ICEMENERG)– Le methode
acoustique par choc pour le controle des elements en beton arme

• Manţa Gabriela, Făcăuaru I (ICEMENERG) – Developpement de la
methode du carotage sonique par le controle des fondations de profondeur

◄ A 15-a
ICITA,18.05.1983

SESIUNE

DE

COMUNICĂRI

ŞTIINŢIFICE

A

• Moisin L H – Prelucrarea primară a datelor pentru sistemul de urmărire şi
identificare a navelor pe canalul Dunăre-Marea Neagră

• Căţoiu M, Căţoiu Georgeta, Feder M – Circulator microstrip cu înalte
performanţe pentru receptoarele din sistemul INTELSAT

• Taga C, Popa V, Marin N (IPRS) – Realizarea unui cuplor direcţional cu
linii plate funcţionând în banda 3,7 – 4,2 GHz

• Taga C, Mihăilescu C – Evaluarea caracteristicilor mixerelor de intrare în
vederea îmbunătăţirii performanţelor de zgomot la receptoarele de
microunde

◄ SIMPOZIONUL “NOI TEHNOLOGII, NOI SISTEME, PROGRESE
ALE ŞTIINŢEI CONTEMPORANE, REALITĂŢI ŞI PERSPECTIVE DE
VIITOR ÎN RSR” , Bucureşti 16-17 noiembrie 1983
• Rulea Gh (IPB), Juncu O – Tehnica microundelor

◄ AL 3-lea SIMPOZION DE TEHNICA MICROUNDELOR, Bucureşti
15-19 noiembrie 1983
• Căţoiu Georgeta, Căţoiu M – Cercetări privind realizarea rezonatoarelor
dielectrice

• Căţoiu M, Feder M, Căţoiu Georgeta – Circulator în banda 1,7 GHz
funcţionând peste rezonanţă, destinat unui amplificator parametric

• Ţaga C, Mihăilescu C – Utilizarea metodelor numerice pentru
îmbunătăţirea preciziei de calcul a filtrelor cu linii cuplate

• Mihăilescu C – Filtre trece bandă utilizând rezonatori coaxiali cu salt de
impedanţă.
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• Negulescu D (ICPTTC), Mihăilescu C – Sisteme de branşare pentru
radioreleele digitale în banda de 26 Hz.
• Ciontu A (ICITA), Căţoiu M, Podariu M (ICITA) – Determinarea zgomotului
oscilatoarelor cu diodă IMPATT

• Taga C, Mihăilescu C – Considerente privind proiectarea şi optimizarea
amplificatoarelor de microunde de bandă largă cu mai multe etaje.

◄ AL 2-lea SIMPOZION DE TEHNOLOGII ŞI ECHIPAMENTE DE
TESTARE AUTOMATĂ, Cluj-Napoca noiembrie 1983
• Bozaş Fl, Hagiescu-Mirişte B, Comasarea funcţiunilor “cerere de serviciu şi
sondaj paralel” din interfaţa standard CEI 625.

◄ A III-a CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ DE MAGNETISM, Iaşi 16-17
decembrie 1983
• Cizmaş C, Sorin E, Bârţan M, Nistor A – Studiul unor aliaje Fe-Cr-Co în
vederea utilizării lor pentru realizarea de magneţi permanenţi.

◄ CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ A TINERETULUI PENTRU
TEHNICA BIOMEDICALĂ, Varna – Nisipurile de aur – 18-23 septembrie
1983
- Mugioiu Fl – Aparat dlia soobschenia cherez telefon gipoakuzicov

◄ SACEP 83, Cumpăna 22-24 septembrie 1983
• Hagiescu-Mirişte B, Zaharescu A – Aplicaţii ale reţelelor rezistive cu
straturi groase.

• Manţa Gabriela – Dimensionarea traductoarelor piezoelectrice compuse de
joasă frecvenţă.

◄ AL III-lea SIMPOZION NATIONAL DE TENSOMETRIE, Timişoara
26 sept- 1 oct 1983
• Jakab I, Zaharescu A, Hartular St, Hagiescu-Mirişte B, Bozaş Fl, Murgu
Marcela, Patriciu Alexandra, Negru G, Antonescu P – Aparatură
tensometrică automată pentru un număr mare de puncte de măsură.

• Zaharescu A, Bozaş Fl, Hagiescu-Mirişte B, Murgu Marcela, Patriciu
Alexandra, Negru C – Instalaţie tensometrică automată cu o capacitate
maximă de 1000 puncte

• Bozaş Fl, Hagiescu-Mirişte B, Pavel B – Interfaţarea instalaţiei N 23-1000
la magistrala standard CEI 625

• Bozaş Fl – Interfaţa pentru cuplarea unui casetofon neprofesional la
sistemul de achiziţie tensometric N 23-1000

• Zaharescu A, Hartular St, Murgu Marcela – Echilibrarea automată în
instalaţii tensometrice cu un număr mare de puncte
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• Hagiescu-Mirişte B, Bozaş Fl – Eliminarea derivei nulului la tensometria
numerică

◄ CAS – ICCE / 1983, Timişu de Sus octombrie 1983
• Marin N(IPRS), Marghidan F(IPRS), Taga C – Realizarea diodelor
Schottky pentru frecvenţe înalte

◄ CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE CIBERNETICĂ, 6 oct 1983Timoşenco Al – Tehnica digitală şi programarea experimentelor fiziologice
◄ CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE INFORMATICĂ INFO’, Iaşi 27-29
octombrie 1983
• Macovei Claudia – Program de analiză sintetică pentru gramatici afixate
Anul 1984
◄ 7-th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICROWAVE
FERRITES, Smolenice, CSSR, 17-22 september 1984
• Feder M, Căţoiu Georgeta, Căţoiu M, Segal E, Enescu M,Cristea P “Considerations on nickel-zinc ferrite preparation”.
Anul 1985

◄ ELECTROMOTOR ‘ 85 EFICIENŢA ŞI RENTABILITATEA ÎN
PROIECTAREA, FABRICAREA ŞI EXPLOATAREA MAŞINILOR SI
APARATELOR ELECTRICE – Timişoara, 5-6 aprilie 1985
• Alesu P.,Prodescu V. – Releu electronic de frecvenţă cu microprocesor
• Miclici Dana, Leonovici N. – Generarea automată de programe pentru
execuţia roţilor dinţate cu dinţi drepţi pentru maşini cu comandă numerică

• Dohotaru R.(I.Autobuzul Bucureşti), Scarlat M.(I.Autobuzul Bucureşti),
Hagiescu B – Echipament electronic pentru comanda regimurilor de
accelerare şi decelerare a troleibuzelor.

◄ “TEHNIC 2000”, Ediţia IV-a – ELECTROTIMIŞ – Timişoara, 2-26
aprilie 1985
• Ruşcă N.,Baltag S. - Metode de investigare ecografică cu ultrasunete în
medicină

• Sîrbu C. – Instalaţie pentru litotripsie ultrasonică percutantă
• Amzică Fl. – Pletismograf pentru determinarea instantanee a pulsului
• Naicu S. – Unele consideraţii privind stabilitatea oscilatoarelor cu cuarţ
termostatate

• Aur A, Avramenscu R, Baciu D, Bărbulescu S, Jeglinschi L, Lacea A,
Moise M. Moldovanu D (CCSIT-S), Ştefan R, Zaharescu E, - Stand
programabil destinat testării echipamentelor de comunicaţii prin sateliţi

285

• Constantin D-tru, - Sistem pentru achiziţia şi prelucrarea imaginilor binare
statice
• Costin D. – Display grafic cu microprocesorul Z80
• Todescu Liliana (I.M.Fină Sinaia), Iliescu G.(I.M.Fină Sinaia), Bălţatu C. –
Amplificator de frecvenţă intermediară pentru radiotelescop solar

• Chirculete Gh. – Echipament electronic pentru afişarea alfanumerică a
rezultatelor sportive.

◄PROBLEME ACTUALE ALE CERCETĂRII, PROIECTĂRII
TEHNOLOGICE ŞI INDUSTRIALE ÎN ENERGETICA NUCLEARĂ, Piteşti,
6-7 iunie 1985
• Cristescu C.P.(IPB), Popescu I.M (IPB), Preda A.M.(IPB), Ruşcă N. –
Excitation of atomic and ionic lines in a hollow electric dielectric discharge.

• Hagiescu-Mirişte B.,Bozaş F. – Minimizarea hardware-ului interfeţei de tip
ascultător la magistrala CEI 625 în absenţa circuitelor specializate.

◄

TRENDS IN QUANTUM ELECTRONICS, Bucharest, sept.2-

6,1985

• Cristescu C.P.(IPB), Popescu I.M (IPB), Preda A.M.(IPB), Ruşcă N. –
Excitation of atomic and ionic lines in a hollow electric dielectric discharge.

◄ PRIMA CONFERINŢĂ DE DISPOZITIVE DE PRELUCRARE,
CONTROL, ASAMBLARE, Bucureşti, decembrie 1985
• Goldhamer Mariana, Goldhamer A., Jakab I. – Aplicaţii de măsurători
inteligente în montaj şi pentru controlul calităţii

◄ SACEP ’85, Cumpăna

26-28 septembrie 1985

• Hagiescu-Mirişte B. – Sursă de referinţă cu componente ....
• Niţu E., Crişan Felicia, Caprini Anca, Nicolae A. – Punte automată cu
microprocesor.

• Goldhamer Mariana, Goldhamer A. – Convertor analog digital de precizie
interfaţabil cu microprocesor.

• Bobîrcă D, - Bloc receptor pentru electro-encefalografie

◄ INFO IAŞI ’85, Iaşi, 7-9 octombrie
• Macovei Claudia – Gramatici indexate

◄ CAS ’85 – Poiana Braşov, 9-12 octombrie 1985
• Marin N. (IPRS Băneasa), Staicu H. (IPRS Băneasa), Marchidan F.(IPRS
Băneasa), Ţaga C., Mihăilescu C. Realizarea diodelor Baritt pentru banda X

• Manolescu L. – Realizarea unui generator sinusoidal de audiofrecvenţă cu
distorsiuni armonice mici utilizând circuitul ROB 115

• Teodorescu B., Mosianu C.(I.Tehnoton-Iaşi), Condorovici S.(I.TehnotonIaşi) – Achiziţia şi prelucrarea mărimilor analogice cu microsistem dedicat
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• Grigoraş V., Ursulean V., Mosianu C.(I.Tehnoton Iaşi) – Implementarea
transformatei Fourier pe calculator personal, cu aplicaţii în modelarea
circuitelor analogice.
• Alesu P. – Metodă de analiză a circuitelor produse de CCSIT-S într-un
generator de funcţii

◄ SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE, IMF- IASI,

oct.1985

• Bobîrcă D. – Explorarea funcţională a tiroidei prin reflexometrie Achileană

◄ SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ICITA,

23 oct. 1985

• Moisin L.M, Ciontu A. (ICSITA) – Folosirea miniradarelor Doppler cu
emisie continuă pentru protecţia porţilor la ecluze

◄ SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A ACADEMIEI DE
ŞTIINŢE MEDICALE, nov. 1985
• Amzică Fl. – Potenţiale evocate

◄ AL IV-lea SIMPOZION DE TEHNICA MICROUNELOR, IPB, 2223 nov.1985
• Căţoiu M.(CCSIT-S), Căţoiu Georgeta, Feder M. – Joncţiuni nereciproce
integrabile pe substrat integral ferimagnetic.

• Ciontu A.,(ICSITA), Moisin L.H., Căţoiu M. (CCSIT-S) – Aplicaţie a super
componentei de microunde BIER-01x; miniradar cu modulaţie de fază în cod

• Ţaga C., Mihăilescu C., Popa V. – Oscilator stabilizat în banda de 1 GHz.

◄ A 3-a CONFERINŢĂ AMC – LUNGIMI, ICSIT-MFS, Bucureşti 2526 octombrie 1985
• Jakab I, Saviuc Felicia, Dobre V.(ICTCM) – Bloc electronic de măsurare
diferenţială pentru alegerea şaibei de compensare.

• Jakab I., Saviuc Felicia, Dobre V.(ICTCM) – Bloc electronic de măsurare
succesivă pentru alegerea şaibei de compensare.

• Moţoiu R. (ICTCM), Goldhamer Mariana, Goldhamer A., Chiculescu R.
Burlacu O., Marcu Oana – Sistem de control inteligent pentru arbori în
trepte.

◄ SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINTIFICE A STUDENTILOR
ŞI CADRELOR DIDACTICE, IPB, mai 1984 şi mai 1985, Bucureşti
• Constantinescu I., etc., Multimetru digital cu circuitul MMP190
• Constantinescu I., etc., Multimetru digital cu circuite specializate
Urmează participări semnalate în alte reviste, după încetarea apariţiei
revistei Electronica XX . Precizăm că prezentarea nu este exhaustivă
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Anii 1986 – 1987
◄ SIMPOZIONUL “SISTEME AUTOMATE DE MĂSURARE ASOCIATE
CU TEHNICA DE CALCUL “SAMTEC-I, IPB, 22-24 mai 1986 Bucureşti
• Constantinescu I., etc., Multimetru inteligent,
◄ Al 3-lea SIMPOZION NATIONAL DE METROLOGIE,oct1987,Buc.
• Constantinescu I, Filtre active pentru măsurarea componentelor simetrice
de tensiune şi curent

◄ Fifth INTERNATIONAL SCHOOL ON MICROWAVE PHYSICS
AND TECHNIQUE, 29 September-4 October 1987, Varna, Bulgaria
• Feder M, Căţoiu Georgeta, Căţoiu M ”On optimization of lithium ferrites as
integrated circuit substrates”
Anii 1988 – 1990
◄ SIMPOZIONUL “TEHNIC 2000”, mai 1988, Timişoara
• Constantinescu I, etc., Releu REED termocompensat pentru voltmetre
numerice de precizie,
◄ SIMPOZION “SENZORI ŞI TRADUCTOARE”, ICPE, iulie 1988,
Buc.
• Constantinescu I., Senzorii clasici de temperatură şi metodele numerice,
lucrare invitată
• Profir P.A., Senzori cu microunde
◄ THE 2-nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL
DRIVES, sept., 1988, Poiana Braşov
• Constantinescu I., PADE approximants for temperature transducers
◄ CAS – ICCE, Editia a 11-a, octombrie 1988, Sinaia
• Constantinescu I., Implicaţii ale autocalibrării

◄ SIMPOZIONUL “APLICAŢII ALE MICROPROCESOARELOR ÎN
ELECTRONICA PROFESIONALĂ, nov., 1988, Iaşi
• Constantinescu I, Zamfir M., Cu µP – funcţii suplimentare într-un
multimetru numeric de sIstem,
◄ CAS – ICCE, Editia a 12-a, octombrie 1989, Sinaia
• Constantinescu I., Altă aplicaţie cu MMP190

◄ CAS – ICCE, Editia a 13-a, octombrie 1990, Sinaia
• Constantinescu I, Zamfir M., Termometru cu senzori multipli, controlat de
Z80

.
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ICE – vs. FILME
Cum se mai distrau cercetătorii

Anexa II.6.1.

Thome, Caramizaru, Eftimiu (maiştri S.Prototipuri) - Cei trei muşchetari
Dragomir Theodor
- Un şerif la New York
Nelu Cărămizaru (maistru S.Prototipuri)
- Naşul
Secţia Prototipuri
- Clanul sicilienilor
Mironescu
- Priveşte înapoi cu mânie
Iliescu
- Fiul „Fetei palide”
Atelierul Multiplicare/Ediţie
- Gaiţele
Colectiv Design
- La dolce vita
Staţia pilot FERITE moi şi dure
- Vară şi fum
Contractarea temelor de cercetare
- Marile manevre
Tema de cercetare
- O scrisoare pierdută
Colaborare Laboratoare cerc. – Atelier prototipuri - Război şi pace
IEMI – ICE
- Insule în derivă
Bilet în interes de serviciu
- Omul şi oraşul
Cantina ICE
- Iluzii pierdute
Responsabil de temă
- Singurătatea
alergătorului de cursă lungă
D-na Gheorghe (SECRETARA)
- Dulcea pasăre a tinereţii
Un transfer la CNST (Ciocionica)
- Evadatul
Evidenţieri
- Ilustrate cu flori de câmp
Promovare
- Gustul şi culoarea fericirii
Contracte 79 – 80
- Pe aripile vântului
Întârziaţii
- 8 şi jumătate (Fellini)
Cercetători ştiinţifici
- Suflete în ceaţă
Metrologie –Service RS-TEKTRONIX
- Emigranţii
Obligaţiile părţilor (anexa la contractul de
- Şapte feluri de a minţi
cercetare)
Laboratoarele speciale (L3,L4,L5)
- Secretul cifrului
Noul INSTITUT
- Învierea
Lab.mărimi neelectrice (L7 Zaharescu)
- Compania 7 sub clar de lună
Microproducţie ECHIPAMENTE ELECTRICE
- Moara cu noroc
Laborator 4-US, 5-UUS (FRATU ;VARTIRES)
- La lilieci
Controlul OFIŢER de SERVICI
- Ghici cine vine la cină
Relaţii ICE – IEMI
- Daţi mâna cu diavolul
Responsabil de temă
- Harachiri
IEMI
- Diavolul şi cele 10 porunci
Institutul Central
- Conacul cu stafii
Activitatea de cercetare
- Călătorie în jurul craniului meu
Mihaela (operator Heliograf)
- Creola, ochii-ţi ard ca flacăra
ing. St Ganea – Şef L 3
- Căpitan la 15 ani
Avizarea temei de cercetare
- Cum să furi un milion
L 2 mărimi electrice (ALEXIU)
- Cerul începe la etajul III
A prezentat Th Dragomir - COLUMNA
ian 1979
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Aniversare 1996
1. Managerul
2.Managerul acordă procentul
3 Gradul de acoperire
4. Responsabilul de temă
5. Cercetare-Producţie
6. Bugetul cercetării
7.S.T.E
8. Model experimental
9. Prototip
10 Omologare prototip
11. Experimentări
12 Cercetătorul (da sau nu)
13 Producţie
14. Livrare
15. Tema de cercetare
16. Secţia de electronică aplicată
17. Secţia de radio, et IV
18. Se măresc salariile
19. Salariile
20. Preşedintele de sindicat
21 Cercetătorul
22. Mecanicul Sef
23 Fişa de negociere
24. Compartimentul prinderi
25. Comisia paritară
26. Ionescu Doru
27. S-au dat odată prime
28. C.C.M
29 Negocierea salariului
30 Compartimentul SDV
31. Bufetul ICE
32. Indexarea salariilor
33 Materiale pentru producţie
34 Programul de lucru
35. Control CTC
36. Anca Oprea
37. Autospeciale
38. Institutul Naţional
39 Creditul de la bancă
40. Serviciul Contabilitate
41. Antrice
42. Consilierii
43. Electricianul
44. Raportul de marketing
45. Virgil de la ediţie
46. Lichidarea salariului
47. Cursurile ICO 9000

- Înţeleptul de la muntele blestemat
- Ucigaş fără simbrie
- O enigmă obisnuită
- Omul cu ordin de repartiţie
- Cine pe cine iubeşte
- Un sărut de milioane
- Nebunia iubirii
- Viaţa în roşu
- Misiune imposibilă
- Crudul adevăr
- Strigătul iubirii
- Un veac de singurătate
- Încurcă-l drace
- Noaptea sfârşită
- Frumoasa şi bestia
- Santa Barbara
- La lilieci
- California visează
- Ochii care nu se văd
- Drumeţ în calea lupilor
- Tânăr şi neliniştit
- N.A.S.U.
- Verdict crimă
- Familia Bundy
- Lege şi ordine
- Salvatorul
- O iubire de neuitat
- Lumina călăuzitoare
- Singur şi perechea ta
- El Dorado
- Un cartof, doi cartofi
- Marile speranţe
- Adio, Gringo
- Marile manevre
- Dragoste la zero grade
- Jandarmul din San Tropez
- Diligenţa
- Aproape de cer
- Filiera siciliană
- Aeroport 85
- Vecinii
- Îngerii păzitori
- Omul de......
- Dosarele X
- Un bărbat multiplicat
- Un dosar găurit
- Procesul maimuţelor
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48. Şoferii ICE
49. Produse noi
50. Portarul
51. Se dau salariile
52. Cartela magnetică
53. Punctajul la negociere
54. Programul de fabricaţie
55. Raportul de fază
56 SC ICE –SA
57. Diurna

- Şoferii iadului
- Marile speranţe
- Comisarul X şi banda celor 3
- Am întâlnit ţigani fericiţi
- Mult zgomot pentru nimic
- 8 ½ Fellini
- Corăbiile lungi
- Opera de trei parale
- Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă
fără de moarte
- Punguţa cu doi bani

A prezentat COLUMNA – Dragomir Theodor
20 12 1996
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Cap III. INTREPRINDEREA DE APARATE ELECTRONICE DE

MĂSURĂ ŞI INDUSTRIALE (FEMI / IEMI)
III.1 SCURT ISTORIC , FEMI/ IEMI 1968 - 1989
„IEMI - Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale” a fost înfiinţată în anul 1968, prin Hotărâre a Consiliului de
Miniştri (denumirea Guvernului României înainte de 1989) Guvernamentală,
sub denumirea iniţială de “FEMI – Fabrica de Aparate Electronice de Măsură
şi Industriale” - prin care se preciza obiectul de activitate şi structura
întreprinderii. Sigla noii întreprinderi - realizată şi înregistrată la OSIM - este
dată în fig III.1.1

Fig III.1.1 Sigla Fabricii/ Întreprinderii FEMI / IEMI
Iniţial, activitatea FEMI s-a desfăşurat în cadrul uzinelor Electronica,
la sediul din str.Venerei, sector 2, Bucureşti. În trimestrul al III-lea al anului
1970 s-au pus în funcţiune primele capacităţi de producţie construite special
pentru FEMI pe platforma industrială Pipera, la adresa : şoseaua Fabrica de
Glucoză nr 9 -11, sector 2, Bucureşti. În clădirea nou construită s-au mutat,
treptat, toate activităţile desfăşurate până atunci în str.Venerei, împreună cu
dotările aferente şi personal tehnic transferat atât de la Electronica cât şi de
la Electromagnetica. Ulterior, în anul 1973, a fost finalizat şi dat în
exploatare pavilionul tehnico-administrativ (“pavilionul TESA”), fig. III.1.2..
Tot atunci s-a produs şi modificarea denumirii – din FEMI în IEMI, (din
„Fabrica” în „Întreprindere”)

Fig III.1.2 Pavilionul administrativ al Întreprinderii IEMI
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În final fabrica a arătat ca în macheta din fig III.1.3.

Fig. III.1.3 Macheta întreprinderii IEMI
Pe machetă se observă, în spatele pavilionului tehnico-administrativ,
hala de producţie propriu zisă, cu o suprafaţă la sol practic dublă faţă de cea
a acestuia
D-l prof.univ.dr.ing.Nicolae Drăgulănescu, fost inginer la IEMI, din
momentul mutării acesteia în noul sediu, de pe platforma electronicii de la
Pipera şi face în cap III.4 o admirabilă descriere a activităţii profesionale şi
sociale a acestei întreprinderi în perioada în care i-a fost salariat (19701976) cât şi ulterior.
IEMI nu s-a născut întâmplător. Curând, ea s-a alăturat celorlalte
unităţi de elită din electronica românească şi a făcut parte cu cinste din
această familie ce îşi avea rădăcinile într-un concept de dezvoltare coerent
şi consecvent, ale căror începuturi putem spune că le regăsim încă din anul
1962. Motivul înfiinţării ei se reflectă în profilul de fabricaţie, care cuprindea
cca 30% aparatură electronică de măsură, - 70% aparatură „specială”,
specifică MI şi MFA – devenit ulterior MApN (procentele sunt aproximate în
valori de plan)
Nomenclatorul aparaturii electronice de măsură produse de IEMI, în
cele aproape 4 decenii de funcţionare a sa, a cuprins :
a) Aparate pentru măsurarea mărimilor electrice,
b) Aparate pentru măsurarea mărimilor neelectrice,
c) Aparate de electronică medicală,
d) Aparate de electronică industrială
Se produceau, în principal, aparate de clasă medie, destinate dotării
laboratoarelor uzinale, învăţământului mediu şi universitar, proceselor de
producţie uzuale şi medicinii de triere.
Se fabrica de asemenea o grupă nouă şi mare de produse de
radiocomunicaţii – Radiotelefoane portabile, mobile şi fixe (sub licenţă
suedeză, SRA - Swenska Radio Aktiebolaget) – cu cele mai diverse utilizări,
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pentru legături prin radio pe marile şantiere de construcţii, în agricultură,
silvicultură, transporturi, miliţie ş.a.
În afară de producţia de aparatură pentru utilizări civile cât şi de cea
de Radiotelefoane, la IEMI se asimilau sau se prevedea a fi asimilate şi
fabricate şi următoarele produse “speciale” (de fapt militare), realizate fie pe
bază de licenţă, fie pe baza cercetărilor şi proiectelor constructive realizate
de Institutul de Cercetări Electronice sau de către Institutul Tehnic de
Cercetare şi Proiectare al Armatei – ITCPA - proiecte ce urmau să fie
tehnologizate la IEMI :
a) Pentru trupele terestre
1. Radiotelefon la purtător (portabil),
2. Staţii de radio fixe pentru centre de comandă,
3. Staţii de radio mobile – montate pe autovehicule T.V.
b) Pentru trupele blindate
1. Staţii de radio (UGAR–2) după licenţă iugoslavă - preluată din SUA
şi montată pe tancuri şi TAB-uri.
c) Pentru trupele navale
1. Staţii de radio fixe (bandă laterală unică), adaptate funcţionării sale
în mediu marin,
2. Dispozitive electronice de avertizare, montate pe geamanduri.
d) Pentru trupele chimice
1. Dispozitive de avertizare şi marcare a zonelor infectate chimic
şi/sau radioactiv şi montate pe autospeciale IMS.
e) Pentru trupele de geniu – dispozitive de declanşare a exploziilor la
distanţă pentru degajări în câmpurile de mine, sau distrugerea obiectivelor
inamicului (poduri, clădiri, etc).
f) Pentru trupele ALA, dispozitive electronice de marcare a spaţiilor infectate
radioactiv (secţia dozimetrie).
g) Pentru toate tipurile de arme – dispozitive de ochire pe timp de noapte (în
colaborare cu IOR).
Până în anul 1989, dezvoltarea şi diversificarea producţiei industriale
au fost orientate spre satisfacerea într-o proporţie cât mai mare a
necesităţilor economiei naţionale, a obligaţiilor asumate pe linie de
colaborare CAER, a realizării programelor speciale, dar şi spre export est şi
vest (doar în măsura în care produsele fabricii începeau să fie cunoscute şi
competitive pe aceste pieţe).
Corespunzător acestui nomenclator ambiţios de produse, a existat o
perioadă de dezvoltare intensivă atât în ceea ce priveşte personalul cât şi
privind dotarea cu utilaje şi aparatură de măsură şi control – în majoritate
provenind de la cele mai renumite firme din vest - pentru necesităţile atât de
diverse ale producţiei. Investiţiile, prevăzute în planurile anuale, includeau
substanţiale importuri, care au asigurat această dotare. Din păcate, nu
dispunem de date cu privire la valoarea acestor investiţii.
Până în anul 1989 inclusiv, IEMI a avut o schemă organizatorică, în
principiu similară cu cea a altor întreprinderi din acea perioadă, fig III.1.4,
astfel:
Conducerea întreprinderii a fost asigurată de Adunarea Generală a
Salariaţilor, iar conducerea operativă a revenit directorilor, inginerilor şefi şi
şefilor de producţie. Începând din anul înfiinţării sale, 1968 şi până în 2009,
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Serv. APROV IZIONARE
Serv. DESFACERE
Serv. IMPORT/EXPORT
Serv. COLABORĂRI

DIRECTOR COMERCIAL
Jifcu Stelian
Iuc Nicolae
-Tăbăcaru Gheorghe
- Ionescu Andrei
-Dan Nicola/Duţu Gh.
-Dumitru Traian

Serv. FINANCIAR
- Dăneci Ion
Birou FINANCIAR
- Palade Aureliu
Serv. CONTABILITATE -Lebu Lucreţia
Oficiu CALCUL
-Gheorghiu N.

CONTABIL ŞEF
Cristea Viorel
Stoian Ion

Oficiu Juridic
-Popescu Vasilica
Birou Doc.Secrete -Epaminonda Nicu
Serv. Administrativ -Dumitru Mihai
Ofiţer Serviciu

PRODUCŢIE
Şef serv. -Lebu Ctin/Nicolau Mihai
:Secţii de producţie
Mecanică
- Donţu O/Anca G.
Montaj RT
- Ohan Petre
Montaj AMC
- Babuciu Gh.
Aparatură PS
- Cîrţînă Ctin
Montaj PS
- Băleanu Alex
Dozimetrie
- Nae Ion
Sculărie
- Drumea Ştefan
Autoutilare
- Neacşu Liviu
Mecano-Energetic - Smărăndescu C.
Acoperiri galvanice - Cartiş Pompiliu

INGINER ŞEF
Căpraru Iulian
Dumitrescu Florin
Popescu Gheorghe
Stamate Mădălina

DIRECTOR
Dincă Ştefan

ATELIERE PROIECTARE PRODUSE NOI
Atelier 1
- Cocoş Ştefan
Atelier 2
- Toma Tudor
Atelier 3
- Botescu Ctin
Atelier RT - Puşcuţă Elena
ATELIERE PROIECTARE TEHNOLOGICĂ
Atelier 1
- Stamate Mădălina
Atelier 2
- Ciobanu Mihai
Testoare
- Năsui Dorel
ALTELE
Cab.Tehnic - Drăgulănescu Nic.
Xerox
- Dănilă Elena
- Raduli Florea
Investiţii

Serv. PLAN
- Creţu Ion
Comp. PLAN PS - Cîntar Octavian
Serv.PERSONAL - Zodianu Ionel
SALARIZARE - Negrilă Traian
- Neacşu Nic/Berceanu Liviu
CTC
METROLOGIE - Popescu Viorel
SERVICE
- Buta Florin

CO NS IL I UL O AM ENI L OR M UNCII

IEMI a fost condusă succesiv de următorii directori :
Ing. Eugen Chicoş (1968-1971)
Ing. Aristide Buzuloiu (1971-1973), când a fost pus la dispoziţia CIETC
Ing. Purcea Marin (1973) – transferat de la Electronica, calificat profesional
dar fără posibilităţi de implementare a unei discipline ferme şi
adecvate cerinţelor specificului întreprinderii. S-a reîntors la vechiul
său loc de muncă din uzinele Electronica.
Ing. Iulian Căpraru (1973) – fost ofiţer superior de transmisiuni MFA, bine
pregătit profesional şi cu reale calităţi umane, a rămas în întreprindere,
ca Inginer şef şi prim locţiitor al directorului întreprinderii, până la
pensionare. Un om deosebit căruia, în mare parte IEMI, îi datoreşte
stabilitatea.
Ing. Ştefan Dincă (1973-1985)
Ing. Eugen Preotu (1985-1987)
Col. ing. Ion Vulcan (1987-1990)
Col. ing. Dan Şotropa (1990-2009)
Activităţile de dezvoltare şi producţie de tehnică militară au fost
organizate în cadrul unui Departament special din cadrul Ministerului –
condus de un adjunct al ministrului, Gh.Boldur secondat de col.ing Spiroiu,
iar în cadrul CIETC de col ing Mihai Tarcea.

Fig III.1.5 Imagine din Secţia a IV-a Aparate de Măsură (prin anii `80)
În martie 1974, IEMI a fost vizitată de „conducerea superioară” a
statului, prilej cu care în Cartea de Onoare a Întreprinderii a fost înscris un
mesaj de apreciere şi încurajare a tuturor truditorilor ei.
În ciuda limbajului tipic epocii comuniste, conţinutul mesajului a fost
atunci un prilej de mândrie pentru cei care, după nici 5 ani de la înfiinţarea
întreprinderii, reuşiseră să producă aparate electronice complet noi pentru
economia românească, contribuind astfel la realizarea unor importante
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economii de valută, în special devize libere.

Fig. III.1.4 Mesajul semnat de Nicolae Ceauşescu în
„Cartea de onoare” a IEMI,în 23 martie 1974 41
Întreprinderea IEMI a beneficiat de unele facilităţi sociale,de exemplu:
grădiniţă, cămin de nefamilişti precum şi o cabană la Buşteni, unde-şi
petreceau concediile o parte din salariaţi.
Prin Sindicatul IEMI se puteau obţine bilete la tratament şi odihnă, la
preţuri modice, precum şi repartiţii pentru contracte de construire – cu plata
în rate – a apartamentelor proprietate personală.
Anul 1990 a marcat o cotitură profundă în activitatea întreprinderii. Sau desfiinţat ministerele de ramură şi, implicit, centralele industriale din
subordine, s-au desfiinţat întreprinderile de comerţ exterior prin care se
efectua exportul de produse şi se asigura importul rezidual necesar pentru
fabricarea unor produse. În locul lor s-a înfiinţat un Minister al Economiei
Naţionale, fără facilităţile anterioare. forurilor tutelare. S-a schimbat total şi
politica de dotare a armatei cu implicaţii majore în producţia echipamentelor
41

Mesajul a fost pus la dispoziie de prof.dr.ing. N.Drăgulănescu, care l-a păstrat din
vremea stagiaturii efectuate la IEMI
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de radiocomunicaţii, chiar pentru produse fabricate sub licenţă vest - de
exemplu radiotelefoane, În lipsa de comenzi – deci de clienţi - întreprinderea
a primit tot mai puţine “fonduri de Tehnica nouă” pentru dezvoltarea de noi
produse în regie proprie sau prin colaborarea cu institutul ICE
Întreprinderea IEMI a fost prima unitate industrială de pe Platforma
electronică Pipera care s-a privatizat, devenind SC IEMI SA şi desfăşurând
în continuare unele activităţi de producţie, detaliate în cap III.5.
În anul 2008, SC IEMI SA a fost declarată falimentară iar clădirile ei au
fost ulterior demolate.
În locul ei au apărut câţiva coloşi placaţi cu sticlă ai unor firme cu alt
profil de afaceri decât electronica, ce au fost descrişi într-un articol publicat
de cotidianul Adevărul din 27-29 aprilie 2012, sub titlul Pipera - ultima staţie
pe traseul comunism-corporatism. Din păcate, autorii acestuia s-au dovedit a
fi extrem de puţin informaţi cu privire la rolul, importanţa şi semnificaţiile
industriei electronice în economia unei ţări, sub aspectul potenţialului
tehnico-economic, precum şi cu privire la deosebit de complexa şi variata
activitate de producţie ce se desfăşura acolo, înainte de decembrie 1989.
III.2. PRODUCŢIA IEMI.
Conform prospectului comercial al întreprinderii, fig III.2.1, IEMI
desfăşura o activitate de fabricaţie, proiectare, consulting şi service (în
garanţie şi post garanţie) pe trei direcţii principale:
A -Aparate electronice de măsură şi control :
-aparatură electronică pentru măsurat mărimi electrice şi neelectrice,
-aparatură electronică medicală,
-aparate de electronică industrială,
-sisteme complexe de testare şi calcul,
-surse stabilizate de alimentare (pentru tensiuni continue sau alternative).
B –Echipamente de radiocomunicaţii :
-radiotelefoane fixe, mobile şi portabile, radiotelefonie rurală,
-staţii radio în gamele de unde scurte şi ultrascurte, cu destinaţie civilă şi
specială, antene,
-operare servicii radiocomunicaţii.
C -Piese şi accesorii pentru utilaje
Precizare. Pentru prezenta analiză nu am dispus de nici un
document oficial al IEMI. În prezent (2012), arhiva IEMI se află în patrimoniul
firmei SC UBERUM SRL, Sos.Viziru km 10 - DN 21, Tel.: 0239672142, Fax:
0239652683, e-mail: uberum_srl@yahoo.com care oferă, contra cost,
informaţii legate de cărţile de muncă ale foştilor salariaţi, fără să acorde şi
acces la arhiva tehnico -economică.
Datele de producţie referitoare la numărul de aparate realizate, pe ani
şi tipuri de produse, sunt extrase dintr-un manuscris foarte detaliat şi precis,
(probabil o anexă a unui Raport privind activitatea întreprinderii între anii
1970-1985) - document ce a fost găsit de noi, întâmplător, într-un anticariat.
Credibilitatea acestuia este dată de faptul că Tabelul manuscris este însoţit
de o Lista de preţuri în care sunt enumerate actele oficiale - decrete şi
ordine ministeriale publicate - pe baza cărora s-au aprobat aceste preţuri şi
care, în final, sunt folosite pentru a exprima valoarea producţiei
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Cu aceste precizări prezentăm, în acest capitol, producţia IEMI sub
aspect cantitativ În Anexa III.2.1 şi Anexa III.2.2 sunt prezentate facsimile
cu pagini din acest Manuscris, dar întrucât acestea se află într-o stare
avansată de degradare, ele au fost transcrise integral, în Anexele III.2.3 III.2.5. De asemenea facem precizarea că Lista de preţuri are rânduri întregi
ilizibile, ca atare nu putem face calculul valoric al producţiei anuale realizate,
conform datelor din Anexele III.2.3 - III.2.5.
Documentul menţionat a fost predat - împreună cu setul de prospecte
şi Cărţi tehnice ale produselor (procurate în principal de la dl. Ştefan Dincă.
fost director şi prof. univ.dr. ing. Nicolae Drăgulănescu, fost inginer la IEMI) Muzeului Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti.
Pentru anii 1986–1989 nu dispunem de date referitoare la numărul
de aparate produse, însă avem o Listă a aparatelor aflate în fabricaţia
curentă în anul 1988 – fig III.2.2 şi, în toate cazurile în care am dispus de
prospecte sau Cărţi tehnice, am prezentat caracteristicile tehnice ale
acestora. Datele din fig III.2.2 nu conţin informaţii despre producţia
„specială”, destinată MApN şi MI.

Fig III.2.1. Programul de fabricaţie al IEMI
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Producţia de Aparate electronice de măsură şi industriale, pentru
perioada 1970 – 1985, este prezentată în Tabelul III.2.1 şi fig III.2.3, pe
baza datelor sintetizate din Anexa III.2.3
Producţia de Aparate electronice de măsură şi industriale
Ap.măs. Ap.măs. Aparate Aparate
Surse
Staţii de
mărimi
mărimi
medicale
de
electr.
de
aliampl. pt
Anul
electrice neelectr.
Industrială mentare radiofic.
2
3
4
5
6
7
1
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Total

36
442
606
1267
1597
2805
3372
5058
5365
8057
5334
5662
7001
8023
8753
63378

249
972
641
666
1339
1152
1877
1426
1459
784
1125
576
1379
1567
1511
16723

5
5
70
30

4
5
75
1
8
177
48
2

110

320

300

82
239
448
578
648
714
1535
1899
2337
2760
2515
2517
2735
2257
2882
24146

Tabelul III.2.1
Amplific. Conectoare
antene
R-TV şi
colective radioficare
8
9

190
812
350
600
487
518
307

3605
4067
7065
6840
8589
4013

128280
290244
251284
92450
86187
108685
39224

3264

34179

996354

Fig III.2.2. Lista aparatelor în fabricaţie în anul 1988
Producţia de Echipamente de Radiocomunicaţii Profesionale,
Radiotelefoane portabile, mobile, fixe şi pentru nave este prezentată în
Tabelul III.2,2 şi fig III.2.4 pe baza datelor sintetizate din Anexa III.2.4. .
Producţie de Echipamente de Radiocomunicaţii Profesionale
Radiotelefoane portabile, mobile, fixe şi pt.nave Tabelul III.2.2
Radiotel. Accesorii Radiotel Accesorii Radiotel Accesorii Radiotel. Accesorii
şi piese
fix
portabil şi piese
mobil
şi piese pt. nave şi piese
schimb
RTM
schimb
RTF
RTP
schimb
RTN
schimb
RTP
RTM
RTF
RTN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1970
284
1660
1491
2253
1971
683
864
78
129
Anul
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1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
Total

225
2876
4404
3973
4485
6065
6654
12176
10890
7358
4373
3527
2042
4250
74765

1294
5695
11905
10393
12126
12940
15465
17750
20935
18805
12670
12841
14481
16053
185867

2468
3917
4676
5994
4397
7031
8812
9462
12362
11060
7764
3964
2927
4777
91180

3756
5942
7605
9657
7718
10842
13837
16239
19673
17440
14551
10111
7821
9638
157172

258
1776
1804
4011
5754
5171
4946
5367
3875
4663
2910
3304
4316
48155

258
2826
3275
4927
7384
6323
6437
6831
5755
6173
4925
5363
7120
67612

5
11
355
342
606
253
1572

5
20
604
1196
1378
328
18
594
270
375
1446
1323
724
8281

Producţia specială, destinată MApN, formează subiectul cap V.
În continuare sunt prezentate tipurile de aparate care compun
producţia pe cele două domenii prezentate mai sus..
Domeniul Aparate electronice de măsură şi industriale şi-a bazat
producţia în principal pe cercetări realizate de Institutul de Cercetări
Electronice - ICE, care livra un prototip omologat, în condiţiile precizate la
cap II. Specialiştii întreprinderii IEMI participau la omologare în calitate de
beneficiari, preluau acest prototip, îl adaptau pentru tehnologia proprie,
realizau seria “zero” şi o omologau împreună cu ICE. De asemenea
elaborau întreaga documentaţie de fabricaţie, SDV-uri, Cartea Tehnică, care
includea şi Caietul de reparaţii, Prospectul comercial şi reţeaua de
şcolarizare şi service.
Domeniul Aparatelor electronice de măsură şi industriale a cuprins
următoarele categorii de produse :
- Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor electrice,
- Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor ne-electrice,
- Aparate medicale,
- Aparate de electronică industrială
- Surse de alimentare
- Aparate de electronică profesională pentru radioficare
- Amplificatoare pentru antene colective.
- Conectoare R – TV şi radioficare
III.2.1.. Categoria Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor
electrice cuprinde următoarele grupe de produse:
- E 01 Osciloscoape, miniscoape şi subansamblele principale tip sertare,
- E 02 Frecvenţmetre şi aparate pentru măsurarea de fenomene repetitive
- E 03 Voltmetre şi multimetre electronice numerice,
- E 04 Voltmetre, multimetre, wattmetre, modulometre analogice
- E 05 Generatore de semnal în toate gamele de frecvenţe,
- E 07 Aparate pentru măsurarea parametrilor componentelor/ circuitelor, ca
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punţi RLC, tranzistormetre, distorsiometre
III.2.1.1 Din grupa E-01 Osciloscoape–inclusiv subansamblele tip
sertare, s-au fabricat în perioada1970–1985 următoarele tipuri de aparate :
- E 0101 Osciloscop de serviciu, singurul tip cu tuburi electronice,
- E 0102 Osciloscop universal, aparat complet tranzistorizat,
- E 0103 Osciloscop, dotat cu sertare interşanjabile, bandă de 50 MHz,
- E 0103 D Sertar amplificator diferenţial, folosit în cazul măsurării
tensiunilor foarte mici de frecvenţe relativ joase,
- E 0103 E Sertar de bază de timp dublă, folosit pentru compararea a 2
semnale,
- E 0103 F Sertar eşantionare, folosit în situaţiile care necesită
măsurarea defazajelor la frecvenţe folosind figuri Lissajous,
- E 0104 Osciloscop Miniscop - aparat cu gabarit redus,
- E 0104 M Osciloscop Miniscop, varianta modernizată a aparatului E 0104,
- E 0105 Osciloscop de laborator, bandă de 100 MHz,
Cantităţile fabricate în perioada 1970-1985, pe tipuri de produse sunt
prezentate în fig III.2.5

Fig III.2.5. Producţia de Osciloscoape în perioada 1970-1985
Menţionarea preţului în lei poate părea actualmente irelevantă - deci
inutilă - în condiţiile în care nu exista un curs liber leu/dolar. Il precizăm
totuşi, mai jos, doar orientativ, pentru comparaţie, din următoarele motive:
- în anul 1985, o Dacie 1300 costa 75000 lei,
- în toată perioada la care se referă analiza, inflaţia a fost extrem de
redusă.
Din aceeaşi grupă de produse s-au asimilat în fabricaţie după anul
1985, şi se regăsesc în producţia anului 1988, următoarele tipuri de
osciloscoape :
- E 0106 Osciloscop cu memorie
- E 0107 Osciloscop universal
- E 0108 Osciloscop universal, bandă de 10 MHz
- E 0109 Osciloscop universal, bandă de 25 MHz
- E 0109 R Osciloscop universal RACK, bandă de 25 MHz
- E 0110 Osciloscop 2 canale, 2 canale, bandă de 10 MHz
- E 0120 Osciloscop cu memorie digitală

303

- E 0140 Analizor de stări logice,
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate anterior sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.6
III.2.1.2. Din grupa E-02 Frecvenţmetre s-au fabricat în perioada
1970 – 1985 următoarele tipuri de aparate:
- E 0201 Frecvenţmetru numeric, afişare 6 cifre – becuri cu incandescenţă
tip telefonie – şi virgulă zecimală
- E 0202 Numărător universal, 7 cifre – cu tuburi Nixie
Sertare interşanjabile
- E 0202 B, Convertor de tensiune
- E 0202 C, Convertor de frecvenţă
- E 0202 D, Cronometru
- E 0203 Frecvenţmetru numeric, 6 cifre – tuburi Nixie
- E 0204 Frecvenţmetru numeric, 8 cifre – cu diode luminiscente LED-uri
- E 0205 Frecvenţmetru reciproc, 5 cifre – cu diode luminiscente LED-uri
- E 0206 Numărător universal, 7 cifre – cu diode luminiscente LED-uri
Cantităţile fabricate în perioada 1970 – 1985, pe tipuri de produse
sunt prezentate în Fig III.2.6

Fig III.2.6 Producţia de Frecvenţmetre în perioada 1970-1985
După anul 1985 s-au fabricat din aceeaşi grupă de produse şi
următoarele tipuri, pentru care nu avem date referitoare la cantităţi :
- E 0207 Releu de frecvenţă, pentru comandă automatizată,
- E 0208 Frecvenţmetru programabil, 7 cifre, diode luminiscente LED-uri, cu
interfaţă de acces la magistrala CEI–625
- E 0209 Numărător universal programabil cu autoscalare, 8 cifre, diode
luminiscente LED-uri, cu interfaţă de acces la magistrala CEI–625
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate anterior sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.7
III.2.1.3 Din grupa E 03 Voltmetre – Multimetre numerice şi grupa
04 Voltmetre - Multimetre - Wattmetre analogice s-au fabricat în perioada
1970-1985 următoarele tipuri de aparate :
- E 0301 Voltmetru numeric, măsoară tensiuni continue,
- E 0302 Multimetru numeric, măsoară tensiunile continue şi alternative,
curenţi continui şi alternativi precum şi rezistenţe,
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- E 0303 Voltmetru numeric, măsoară tensiuni continue,
- E 0304 Multimetru numeric, măsoară tensiuni continue şi alternative,curenţi
continui şi alternativi, precum şi rezistenţe,
- E 0306 Multimetru numeric, măsoară tensiuni continue şi alternative,curenţi
continui şi alternativi, precum şi rezistenţe,
- E 0308 Voltmetru digital de panou, este destinat includerii în instalaţii sau
sisteme pentru măsurarea oricărei mărimi fizice convertită în
prealabil în tensiune continuă,
- E 0321 Multimetru de panou,
- E 0401 Voltmetru electronic, măsoară tensiuni continue şi alternative în
banda de frecvenţe 20 Hz – 200 MHz,
- E 0402 Milivoltmetru electronic, măsoară tensiuni alternative în banda de
frecvenţe 10 Hz – 10 MHz,
- E 0403 Multimetru electronic.
Cantităţile fabricate, în anii 1970 – 1985, pe tipuri de produse,
sunt prezentate în fig III.2.7

Fig III.2.7 Producţia de Voltmetre-Multimetre analogice şi numerice în
perioada 1970-1985
În oferta de produse a fabricii pe anul 1988 apar şi următoarele tipuri
noi de aparate :
- E 0402 M Milivoltmetru, care extinde gama de măsură a modelului E 0402
până la 20 MHz,
- E 0405 Modulometru, măsoară (cu acord automat) gradul de modulaţie,
- E 0406 Milivoltmetru pentru înaltă frecvenţă, cu bandă până la 250 MHz,
- E 0407 Wattmetru direcţional, măsoară puterea directă/ reflectată de RF şi
factorul de undă staţionară,
- E 0408 Wattmetru terminal, măsoară puterea de RF.
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
nominalizate mai sus sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.8
Referitor la cantităţile fabricate, din celelalte tipuri de aparate, “sursa”
noastră de documentare, mai sus menţionată se referă doar la producţia
aparatului E 0408 Wattmetru terminal, din care s-au fabricat 298 buc., din
care 175 buc. în anul 1984 şi 123 buc. în anul 1985. Lipsa menţiunilor
privind aparatele E 0405, E 0406, E 0407 - care au prospecte comerciale şi
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sunt cuprinse în Lista de preţuri aprobate prin Ordin al MIMUEE, precum şi
în Lista produselor oferite beneficiarilor în anul 1988 - poate însemna că
acestea au fost realizate pe comenzi punctuale, în atelierele de prototipuri
urmând ca uzinarea să se facă pe măsura apariţiei comenzilor. Din păcate
preţurile nu pot fi descifrate, documentul fiind ilizibil în acea zonă.
III.2.1.4 Din grupa E 05 Generatoare de frecvenţă s-au fabricat în
perioada 1970-1985 următoarele tipuri de aparate :
- E 0501 Generator de joasă frecvenţă, semnal sinusoidal sau rectangular,
în gama de la 1Hz la 1 MHz,
- E 0501 P Generator de joasă frecvenţă programabil,
- E 0502 Versatester – îndeplineşte 3 funcţiuni: generator, frecvenţmetru şi
voltmetru de curent alternativ, cu afişare numerică,
- E 0503 Generator de semnal sinusoidal modulat în amplitudine, în gama
100 kHz – 110 MHz,
Cantităţile fabricate, între anii 1970 – 1989, pe tipuri de produse sunt
prezentate în Fig III.2.8

Fig III.2.8 Producţia de Generatoare de frecvenţă în perioada 1970-1985
După anul 1985 au fost fabricate şi următoarele aparate, pentru care
există prospecte comerciale şi sunt incluse în Lista de preţuri aprobate de
MIMUEE
- E 0505 Generator de impulsuri dreptunghiulare, banda 5 Hz–50 MHz,
- E 0506 Generator de semnale de RF modulate, banda 0,45–250 MHz,
- E 0507 Generator de funcţii (furnizează semnale sinusoidale, triunghiulare,
dreptunghiulare, impulsuri pozitive şi negative), în gama 10–20
MHz
- E 0508 Generator de joasă frecvenţă, în gama 10 Hz–100 kHz.
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.9
III.2.1.5 Din grupa E 07 – Aparate pentru măsurarea parametrilor
componentelor şi circuitelor, denumite şi Testoare şi grupa 06 Aparate
Conexe s-au fabricat în perioada 1970 – 1985 următoarele tipuri:
- E 0701 Instalaţie de măsurare a miezurilor U din ferită
- E 0702 Tranzistormetru, specializat pentru diode Zener,
- E 0702 B Tranzistormetru,
- E 0703 TKμi – metru, este un aparat destinat măsurării permeabilităţii
iniţiale a probelor toroidale din ferită
- E 0704 Punte RLC.ptr. R 0,5–105 Mohmi, L 50 H–105 H, C 1 pF-1050 F
- E 0706 Distorsiometru,
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- E 0708 Tranzistormetru
- E 0709 Tester circuite logice, cu Sondă logică SL şi Pulser logic PL
Cantităţile fabricate, în anii 1970 – 1989, pe tipuri de produse sunt
prezentate în Fig III.2.9

Fig III.2.9 Producţia de Testoare în perioada 1970-1985
În oferta anului 1988 apar în fabricaţie şi următoarele aparate, pentru
care există prospecte comerciale şi care sunt cuprinse în Lista de preţuri :
- E 0711 Punte RLC. digitală,
- E 0712 Tranzistormetru de putere,
- E 0715 RLC-metru digital,
- Test COM 232 C Adaptor de interfaţă –
- TIC 900 PLUS Testor funcţional şi identificator de circuite integrate logice,
- Micro TEST 901 Testor funcţional portabil destinat echipamentelor bazate
pe microprocesorul INTEL 8080
- Signum 3000, este un instrument inteligent util în cercetare, producţie şi
service pentru echipamente electronice, de exemplu
calculatoare şi terminale (CORAL, INDEPENDENT
CUB, DAF, VDT etc.),
- E 0601 Cuplor la Magistrala CEI 625,
- E 0601 S Adaptor pentru cuplarea la Magistrala CEI 625,
- E 0601 S-1 Printer,
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.10
III.2.2 Categoria Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor
ne-electrice cuprinde următoarele grupe de produse:
A.Grupa:Aparate electronice pentru măsurarea unor mărimi fizice
- N 2102 Vibrometru electronic portabil
- N 2104 Vibrometru electronic
- N 2201 Microcomparator,
- N 2401 Torsiometru electronic + traductoare,
- N 2501 Nivostat electronic,
- NTS – T Nivostat cu tijă,
- N 2601 Stroboscop electronic,
- N 2603 Tahometru electronic,
- Stud sensor
- N 3001 ( T1) Umidometru,
Cantităţile fabricate, în anii 1970 – 1985, sunt date in fig III.2.10
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Fig III.2 10 Producţia de Aparate pentru măsurarea unor mărimi fizice
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate mai sus sunt date în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.11
B.Grupa Tensometrie, din care s-au fabricat iniţial următoarele tipuri
de aparate:
- N 2301 Tensometru electronic cu 1 canal
- N 2302 Tensometru electronic cu 6 canale
- N 2304 Dispozitiv de comutare şi echilibrare
S-a trecut ulterior la
- N 2300 Sistem Modular tensometric, format din modulele:
- N 23/14 Amplificator tensometric, cu frecvenţă purtătoare 5 kHz
- N 23/21 Modul de alimentare şi afişare analogică
- N 23/22 Modul 2 de alimentare şi afişare analogică
- N 23/23 Modul de alimentare şi afişare digitală
- N 23/24 Imprimantă
- N 23/24 S Imprimantă,conţine interfaţă pentru magistrala CEI 625
- N 23/32 Modul filtre combinaţional
- N 23/34 Modul pentru măsurarea valorii de vârf, medii şi eficace
cu stocare de date
- N 23/38 Modul de etalonare, pentru Amplificatoarele N 2314
- N 23/51 Modul de conectare şi echilibrare, pentru conectarea 1-3
grupuri de traductoare
- N 23/62 Unitate de comutare/alimentare a 12 puncte de măsură
Cu aceste module se pot realiza până la 20 de configuraţii. Datorită
diverselor configuraţii care se pot realiza în modul arătat mai sus, în fig
III.2.11.au fost prezentate tensometrele cu numele seriilor realizate in
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fabricaţia curentă, în perioada 1970-1985, şi care trebuie interpretate după
codul afişat

Fig III.2.11 Producţia de Tensometre între anii 1970-1985
Exemple de configuraţii:
- N 23/ 14 38 23 Tensometru cu 1 canal (N 2314), cu unitate de etalonare (N
2338) şi afişare numerică (N 2323),
- N 23/ 214.22. Tensometru cu 2 canale (2buc. N 2314) şi afişare analogică
(N 2322),
- N 23/ 314.334.22 Tensometru cu 3 canale (3buc 2314), 3 unităţi pentru
măsurarea valorilor de vârf,medii şi eficace N 2334 şi
afişare analogică 2322
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, sunt prezentate in
capVII – Prospecte -.Anexa III.2.12
III.2.3 Din categoria Aparate medicale s-au fabricat,în perioada 1970
– 1985, următoarele tipuri de aparate:
- M 5103 Electrocardiograf. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . .105 buc
- M 5321 Diadin -aparat de curenţi diadinamici . . . . . 105 buc
- M 5302 Diatermus – aparat pentru diatermie
Preţul acestor aparate nu apare in Lista din Anexa III.1.3, ceea ce
înseamnă că a fost stabilit anterior anului 1980
După anul 1985 s-a produs la IEMI doar aparatul
- M 5302 Diatermus – aparat pentru diatermie,
după care producţia de aparatură medicală electronică a fost preluată de
IAEA Cluj şi IEI. Datele tehnice ale aparatelor medicale sunt prezentate la
ICE, în Anexa II.4.4 (din cap VII Prospecte) întrucât în acest institut s-a
realizat prin microproductie majoritatea acestor aparate, precum şi la IEI, în
Anexa IV.2.2 (din cap VII Prospecte), pentru cele preluate în producţie.
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III.2.4 Din categoria Aparate de electronică industrială s-au
fabricat între anii 1970–1985, două grupe de produse :
A - Utilaje tehnologice - reprezentate în principal de generatoare de
înaltă frecvenţă destinate călirii superficiale, încălzirii superficiale sau în
masă a unor piese metalice, lipirii de materiale plastice ş.a., precum
urmează
- I 4602 Generator Înaltă Frecvenţă – G.I.F.- inductiv – 5 kW
3 buc
- I 4603 G.I.F 1,5 kW
105 buc
- D 9801 Sudoplast
177 buc
Preţurile acestor aparate nu apar în Lista din Anexa III.2.5, probabil a fost
stabilit anterior anului 1980.
În producţia anului 1988 apar ca fiind oferite şi următoarele aparate
asimilate ulterior anului 1985 :
- I 4604 G.I.F inductiv - 10 kW
- I 4701 Generator de ultrasunete
B - Utilaje pentru controlul, supravegherea şi protecţia unor
instalaţii industriale - dintre care menţionăm:
- D 9101 Releu de protecţie
- D 9109 Releu de protecţie
- Dispozitiv de vizualizare
5 buc
- HE - 1 Hupa electronică
50 buc
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.13
III.2.5 Din categoria I 4000 Surse de alimentare s-au fabricat în
perioada 1970 – 1985 următoarele tipuri de aparate
- I 4101 Sursă de tensiune continuă, stabilizată-reglabilă, max 40 V- 4 A,
- I 4102 Sursa dublă de tensiune, max 40 V-1,2 A
- I 4012 M Sursă dublă reglabilă cu CI, modernizată,
- I 4103 Sursa de tensiune continuă, 7,5 V -2 A,
- I 4104 Sursă de tensiune continuă, 40 V – 5 A,
- I 4108 Sursa de tensiune continuă, 30 V -1 A,
- I 4201 Sursă stabilizată de tensiune alternativă, 1000 VA,
- I 4202 Sursă stabilizată de tensiune alternativă, 5000V.
După anul 1985, s-au mai fabricat şi următoarele tipuri de surse pentru care
însă nu am dispus de prospectele industriale :
- I 4109 Sursă stabilizată cu ieşire triplă de tensiune
- I 4115 Sursă de tensiune continuă 30 V 15 A
- I 4301 Sursă programabilă de tensiune continuă 2 x 32 V 1 5V – 3 A
Cantităţile fabricate în perioada 1970 - 1985, pe tipuri de aparate,
sunt prezentate în fig III.2.13
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Fig III.2.13 Producţia de Surse de Alimentare în perioada 1970-1985
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor
menţionate mai sus sunt sintetizate în cap VII – Prospecte - Anexa III.2.14
III.2.6 Domeniul Echipamente de radiocomunicaţii profesionale a
cuprins două direcţii principale :Radiotelefoanele şi Producţia specială, cu
destinaţie militară, care este tratată în cap V.
Radiotelefoanele s-au fabricat pe baza licenţei producătorului suedez SRA,
Svenska Radio Aktiebolaget, achiziţionată în 1968 din Suedia 42 (care o
achiziţionase din SUA) şi a cuprins următoarele categorii de produse:
- Radiotelefoane portabile (precursoare ale actualelor “telefoane mobile”),
staţii de emisie-recepţie individuale/ personale, destinate a fi folosite în
diverse domenii ca: industrie, căi ferate, salvare, agricultură, transporturi,
construcţii, M.A.I., pompieri, ş.a.
- Radiotelefoane mobile, de fapt staţii radio de emisie-recepţie, instalabile
pe diferite tipuri de vehicule (automobile, locomotive, ambarcaţiuni cu motor,
etc.) complexe destinate comunicaţiilor între un utilizator fix şi unul mobil
(aflat într-un vehicul în mişcare) sau între doi utilizatori mobili
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Trebuie precizat că în România s-au folosit echipamente mobile de comunicaţii
încă din anul 1933 pentru realizarea legăturilor directe dintre inspecţiile CFR
Timişoara – Cluj – Iaşi – Bucureşti. În 1940 se experimentau echipamentele firmelor
La radio industrie Paris, Marconi, Telefunken, Standard.
Între 1952 şi 1953 un grup de specialişti din Regionala CFR Braşov a realizat şi
experimentat primele echipamente româneşti de radiotelefonie, destinate legăturilor
cu locomotivele de pe linia CFR Braşov-Predeal. Odată cu darea în folosinţă a
triajului mecanizat Ploieşti (1953), s-au asigurat comunicaţii directe între şeful echipei
de triere şi mecanicii locomotivelor prin radiotelefoane sovietice JR 3. Ulterior s-au
folosit şi radiotelefoane cehoslovace tip ORLIX (Mărăşeşti 1956), iar la lucrările de
electrificare de pe valea Prahovei (1962-1964) s-au utilizat radiotelefoane SIEMENS.
Între 23 octombrie – 4 noiembrie 1967 s-a ţinut la Bucureşti primul curs pentru
specializarea cadrelor tehnice CFR în domeniul radiotelefoniei mobile şi întreţinerea
aparatelor STORNO,cele mai perfecţionate tipuri la acea dată,complet tranzistorizate
În afara CFR-ului,în 1967 radiotelefoanele erau folosite cu succes şi în întreprinderile
de electricitate Bucureşti, Cluj, Dobrogea, Câmplna, pe şantierele de construcţii hidro
tehnice, la Comitetul de Stat al apelor, Trustul de valorificare a stufului. Trebuie
menţionat că I.R.M.E Bucureşti fabrica radiotelefoane cu tuburi, pentru uzul unităţilor
ministerului energiei. Informaţiile provin din lucrarea Radiotelefoane, ing Mitican, Ed
Tehnică, 1979
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- Radiotelefoanele fixe, staţii de emisie-recepţie staţionare destinate să
asigure o legătură bilaterală atât cu posturile/ staţiile mobile cât şi cu cele
portabile, alcătuind astfel împreună o reţea de comunicare.
– Radiotelefoane pentru nave, staţii radio complexe de emisie-recepţie
special construite pentru a fi utilizate pe anumite tipuri de nave, fluviale
maritime
III.2.6.1 Din categoria RTP- Radiotelefoane Portabile s-au fabricat
în perioada 1970 – 1985 următoarele tipuri de aparate:
- Radiotelefon RTP – G1,
- Radiotelefon portabil RTP-MF–S(SD) – în 4x2 tipovariante 1MF-S(SD),
2MF-S(SD), 3MF-S(SD), 4MF-S(SD),
unde S - comunicaţie simplex, SD-comunicaţie semi- duplex,
- Radiotelefon portabil 27 MHz – Colibri,
- Radiotelefon 10 W,
- Radiotelefon cu laringofon,
- Loturi de aparate echipate la cerere.
Cantităţile fabricate în perioada 1970 -1985 sunt date în Fig III.2.14

Fig III.2.14 Producţia de Radiotelefoane Portabile în perioada 1970-1985
După anul 1985 s-a fabricat şi Radiotelefoanele portabile:
- R 8201 Radiotelefonul Colibri în variantă îmbunătăţită,
- R 8242 Radiotelefon portabil, în banda 146-174 MHz, pentru comunicaţii la
mare distanţă,
- R 8243 Radiotelefon portabil cu circuite hibride.
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S-au fabricat de asemenea 6 loturi de RTP (cu un număr total de
2905 buc.) echipate la cerere.
Pentru RTP au fost fabricate şi un număr de 185.867 buc accesorii
constând din antene de diferite tipuri, casete, încărcătoare de acumulatoare
ş.a.
.
III.2.6.2 Din categoria RTM – Radiotelefoane Mobile s-au fabricat în
perioada1970 – 1985 următoarele tipuri:
- Radiotelefon Mobil – RTM cu 4x2 tipuri de aparate:1MF-S(SD), 2MF-S(SD)
3MF-S(SD), 4MF-S(SD),
- Radiotelefon 15-20 W, cu 3 tipuri de aparate,
- Radiotelefon pentru Locomotive Electrice, RTM - LE
- Loturi de Staţii radio mobile pentru autovehicule, echipate la cerere
Cantităţile fabricate în perioada1970 -1985 sunt date în Fig III.2.15

Fig III.2.15 Producţia de Radiotelefoane Mobile în perioada 1970-1985
Producţia de RTM a continuat şi după anul 1985,când s-au fabricat şi tipurile
- R 8110 Radiotelefon mobil cu până la 10 canale simplex sau semiduplex,
- R 8140 Radiotelefon mobil,
- R 8143 - Radiotelefon mobil cu sinteză.
S-au fabricat de asemenea 4 loturi de RTM (cu un număr total de 2505 buc.)
echipate la cerere, precum şi un număr de 157182 buc. accesorii pentru
RTM constând din antene, microfoane, difuzoare, alarmă optică, ş.a.
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III.2.6.3 Din categoria RTF - Radiotelefoane Fixe s-au fabricat în
perioada 1970–1985 următoarele tipuri:
- Radiotelefon Fix – RTF cu 4x2 tipuri de aparate, 1MF-S(SD), 1MF-S A,
3MF-S(SD), 4MF-S(SD),
- RTF de min. 50W (model 8040),
- RTF de min. 50W (model 8041).
Cantităţile fabricate în perioada1970 -1985 sunt date în Fig III.2.16

Fig III.2.16 Producţia de Radiotelefoane fixe, in perioada 1970-1985
S-au fabricat de asemenea:
- Unităţi de comandă pentru RTF --1MFS – 57 buc
- Unităţi de comandă pentru RTF 4 MF-S – 23812 buc,
- Accesorii necesare acestor RTF – antene, redresoare, surse, unitate de
distribuţie,suport fixare etc. – 67.612 buc
Producţia de RTF a continuat şi după 1985, nu cunoaştem cantităţile.
III.2.6.4 Din categoria RTN – Radiotelefoane pentru NAVE în
perioada 1970–1985 s-a fabricat aparate denumite
- Radiotelefoane pentru NAVE, fiind de fapt staţii radio de emisie-recepţie cu
o configuraţie complexă, putând funcţiona ca unităţi fixe, unităţi mobile şi
unităţi portabile, în variantă simplex sau semiduplex, adaptate fiecărei nave.
Modelul de bază – cod 10.467 – a fost fabricat, în perioada 1970-1985, în
410 buc., la un preţ de 69700 lei.
Au fost, de asemenea, livrate 10 loturi cu configuraţii la cerere (cu un număr
de 842 buc.), la preţuri calculate în funcţie de configuraţia realizată.
Pentru toate aceste aparate s-au fabricat 8281 buc. Accesorii

314

Producţia a continuat şi după anul 1985.
Pentru Radiotelefoanele produse s-au fabricat şi componentele principale:
- R 8340/ 42/ 43 Filtre Duplex,
- R 8471 Microfon,
- R 8600 Unitate de control,
- R 8601 şi R 8602 – Unităţi de apel selectiv,
- R 8700 Telefon,
- ADA 02 Amplificator cu avertizor sonor,
- ADA 03 Amplificator cu avertizor sonor, construcţie modernizată cu
fiabilitate mărită.
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale Radiotelefoanelor
Portabile, Mobile, Fixe şi pentru Nave menţionate anterior sunt date în cap
VII – Prospecte - Anexa III.2.15.
III.3. COMENTARII TEHNICO-ECONOMICE
În mod normal ar fi trebuit prezentaţi în acest paragraf principalii
indicatori economici ai IEMI, iniţial şi în evoluţie, şi anume:
- investiţiile iniţiale: CM şi utilaje, precum şi tehnologizările ulterioare,
- suprafaţa construită la sol şi desfăşurată, precum şi destinaţia acesteia,
- forţa de muncă, totală şi eventual pe categorii socio-profesionale,
- retribuţia,
- producţia globală şi marfă, exportul,
- productivitatea muncii.
Din păcate, nu dispunem de aceste date, neavând absolut nici o
informaţie din Arhiva întreprinderii. Parţial, aceste date ar trebui să se
regăsească în Raportul de evaluare al IEMI întocmit după 1989, cu prilejul
privatizării, pe care însă nu am reuşit încă să-l obţinem, deşi legal este un
document public. În lipsa unor date economice oficiale, prezentăm puţinele
informaţii ce se pot afla dintr-o pagină de agendă a unui fost salariat al
întreprinderii, conform figurii III.3.1 43
Sintetizând datele din Fig III.3.1 rezultă evoluţia prezentată în Tabelul III.3.1
Program de producţie
Tabel III.3.1
Aparate electronice
de măsură
Aparate de
electronică industrială
Aparate electronice
medicale
Aparate de Radio
comunicaţii.
– Radiotelefoane
- Ap.emisie-recepţie
“speciale”
TOTAL

1969
Mil.lei 10,15

1971 1972 1973 1974
24,45 41,00 54,49 67,03

1975
81,84

Mil.lei

1,80

5,96

9,41

12,76

14,32 19,11

Mil.lei

-

2,62

2,74

2,74

14,10 14,50

Mil.lei
9,60 22,00 24,00 27,70 30,00 35,00
61,30 121,50 83,60 104,30 114,00 190,20
Mil lei

82,85 176,53 160,75 201,99 239,45 340,65

43

La carerea pesoanei care mi-a dat pagina de agendă care forma obiectul fig III.3.1
a trebuit s-o elimin, acum în ultimul moment. Incredibil, se temea - după 37 de ani că cineva ar putea să-i recunoască scrisul
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Datele din Tabelul III.3.1, coroborate cu numărul de produse fabricate
din fiecare tip, prezentate în Anexele III.2.2.şi III.2.4, sugerează următoarele
concluzii:
1. De la înfiinţare, Întreprinderea IEMI a avut un ritm accelerat de
dezvoltare, în sensul că producţia a crescut în primii 6 ani cu peste 400 %,
în principal prin asimilarea de produse noi, după cum rezultă din Tabelul
III.3.2. Precizăm că absolut toate aparatele electronice de măsură, medicale
şi industriale au fost concepute de cercetătorii din ICE şi tehnologizate de
inginerii IEMI. La fel s-a procedat şi cu aparatele de emisie-recepţie
destinate armatei, denumite produse/aparate “speciale”. Licenţă s-a
achiziţionat iniţial doar pentru Radiotelefoane, dar şi aceasta a fost
modernizată, ulterior, tot prin efort propriu al IEMI, atât sub aspectul schemei
de principiu cât şi al tehnologiei de fabricaţie.
2. Întreprinderea IEMI a fost axată pe produse de serie mică şi medie,
destinate a acoperi necesităţile economiei naţionale, care se dezvolta în ritm
accelerat, ceea ce a însemnat un număr foarte mare de produse existente
simultan în fabricaţie. Dacă în anul 1975 au existat în fabricaţie 77 de tipuri
de produse diferite, în anul 1985 se fabricau 138 de tipuri de produse
diferite. Menţionăm că, la nivelul anilor la care se referă Tabelul III.3.1,
producţia se realiza încă cu componente discrete şi tehnologii clasice –
respectiv şasiuri, plăci cu circuite imprimate şi carcase din metal. De
asemenea menţionăm faptul că întreprinderea livra şi toate accesoriile
schimbabile (ca, de exemplu: alimentatoare, antene, sertare complementare
aparatelor de măsură, etc). Realizarea unui nomenclator atât de divers a
reprezentat un efort deosebit pentru asigurarea subansamblelor realizate de
către serviciile conexe liniilor de producţie, respectiv atelierele de matriţerie,
sculărie, cablaje imprimate, prelucrări mecanice, prelucrări chimice,
prelucrări de mase plastice, acoperiri galvanice, ambalaje etc. precum şi o
organizare şi funcţionare riguroasă, aproape militărească a serviciilor de
aprovizionare şi desfacere.
3. Numărul mare de tipuri de produse fabricate simultan explică şi
durata mare de fabricaţie al unor produse fabricate de IEMI. De regulă, orice
produs electronic ar fi trebuit să fie înlocuit total sau măcar modernizat/
îmbunătăţit, la maximum 5 ani de la lansarea în prima fabricaţie, pentru a fi
competitiv pe piaţa externă. Ori, la IEMI unele produse se regăseau în
fabricaţie şi la peste 10 ani de la lansarea lor. De exemplu, Osciloscopul
universal E 102 s-a fabricat permanent între anii 1974-1985, Voltmetrul
numeric E 0303 s-a fabricat între anii 1971–1985 ; in aceeaşi situaţie se află
şi Umidometrul T-1 şi Sursa stabilizată I 4201. În domeniul Radiotelefoanelor
achiziţionate prin licenţă regăsim, de asemenea, produse cu ciclu lung de
fabricaţie, de exemplu produsele RTP – 4MFS şi RTM – 4 MFS s-au fabricat
continuu între anii 1970-1985, iar produsul RTF – 4MFS între anii 19731985.
Număr de produse noi asimilate anual/
Total tipuri de produse în fabricaţie în
anii 1971,1975,1980,1985
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Tabelul III.3.2

Nr.produse noi asimilate în ani 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Total tipuri de prod in fabricaţie
În anii 1971,1975,1980,1985
2
6
7
2
2
Aparate electronice de măsură
5
7
20
mărimi electrice şi neelectrice,
25
42
medicale, industriale, accesorii
Aparate – Radiocomunicaţii
12
13 10
7
2
9
- Radiotelefoane
12
35
-Ap emisie-recepţie – speciale
şi accesorii

Continuare Tabel III.3.2
Nr.produse noi asimilate in ani 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Total tipuri de prod in fabricaţie
În anii 1971,1975,1980,1985
Aparate electronice de măsură 5
6
2
2
1
3
6
mărimi electrice şi neelectrice,
30
44
medicale, industriale, accesorii
Aparate – Radiocomunicaţii
5
7
10
1
6
5
17
11
- Radiotelefoane
51
94
-Ap emisie-recepţie – speciale
şi accesorii

Dat fiind destinaţia lor expresă - dotarea economiei naţionale la
nivelul de bază - acest fapt nu a fost neapărat un lucru rău, fiindcă s-au
fabricat aparate mai simple, fiabile, unele funcţionând şi în anul 2011, în
Universitatea Politehnică din Bucureşti, în policlinici sau în sistemele de
avertizare marină. Dar acest fapt explică motivul principal pentru care
nivelul calităţii produselor IEMI nu s-a plasat în categoria « superioară » ci în
cea « medie », astfel încât IEMI nu a putut ieşi la export cu prea multe
produse.
4. Din cauza numărului mare de “indicaţii” de partid de a se renunţa
la orice tip de import de completare şi chiar la materialele din ţară mai
scumpe (de exemplu la aur pentru contactoare, la cupru pentru conexiuni şi
anumite repere sau la aluminiu pentru carcase) - indicaţii apărute, în
principal, după anul 1980, determinate de obsesia necesităţii plăţii datoriei
externe (care au fost preluate de unii fără nici un discernământ - avem în
vedere comportarea altor întreprinderi, de ex Uz. Electronica, în situaţii
similare) şi de penuria reală de cadre inginereşti, au apărut, la un moment
dat, multiple probleme legate de calitatea şi fiabilitatea produselor realizate
de IEMI, probleme nesoluţionate care s-au regăsit şi după anul 1989. De
asemenea, datorită acestor probleme, a apărut imposibilitatea de a exporta
unele produse, chiar în cadrul angajamentelor CAER - de ex. Staţia Radio R
1180 cu destinaţie militară.
5. În orice caz, produsele IEMI care au avut succes la export (de
exemplu aparatele din Sistemul Tensometric - livrat în RDG, timp de peste 7
ani - sau Radiotelefonul Colibri destinat ţărilor CAER) au dat satisfacţie
deplină. Aceasta ne îndreptăţeşte să apreciem că, în 1988, la 20 de ani de
la înfiinţarea sa, IEMI atinsese nivelul maturităţii tehnice şi organizatorice şi
avea un corp ingineresc de elită care începuse să realizeze şi produse
moderne, de înaltă tehnicitate şi nivele superioare de calitate, după cum
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rezultă din programul de fabricaţie al anului 1988. Menţionăm aici –
Radiotelefonul mobil cu sinteză - R 8143, aparatele Signum 3000, Heligraph
8 P, Tac 1000 şi aparatele integrate în sisteme de calcul. Dacă ar fi
beneficiat şi de o conducere clarvăzătoare, curajoasă şi, poate, mai
calificată, această întreprindere ar fi avut toate condiţiile să depăşească
dificultăţile inerente perioadei de tranziţie, începute în 1990.
III.4 VIAŢA ÎN IEMI LA ÎNCEPUT DE DRUM
relatată de prof.univ.dr.ing Nicolae Drăgulănescu
III.4.1. Anii 1970 – 1976
Absolvind în iunie 1970 secţia de Electronică Aplicată a Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul Politehnic - Bucureşti (IPB), am
optat cu legitim şi maxim interes pentru o “repartiţie guvernamentală” la
IEMI. - Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi Industriale
(denumită pe atunci FEMI. - Fabrica de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale) – o întreprindere înfiinţată în anul 1968 şi care urma să înceapă
să funcţioneze la sediul ei propriu (din Bucureşti, sectorul II, str.Fabrica de
Glucoză nr. 9-11), chiar în trimestrul al III-lea al anului absolvirii....
FEMI. era amplasată în cadrul a ceea ce se numea pe atunci, cu
oarecare mândrie patriotică, „Platforma electronicii româneşti Pipera” - o
nouă zonă industrială ce avea să cuprindă, peste doar 10 ani, 8 întreprinderi
productive, 3 institute de cercetare, o unitate de întreţinere-reparare a
echipamentelor electronice profesionale, o societate mixtă românoamericană, un grup şcolar şi o centrală industrială de profil, CIETC. În
perspectivă, acolo ar fi trebuit să fie construit şi viitorul sediu al Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii din IPB, pe amplasamentul fostului aerodrom
militar Pipera.
FEMI. avea stabilit un profil de fabricaţie eterogen, dar la cel mai
înalt nivel tehnic posibil în România acelor ani. Oferta sa de produse a inclus
treptat câteva zeci de tipuri de aparate electronice de măsură pentru mărimi
electrice (osciloscoape, multimetre, frecvenţmetre, distorsiometre,
generatoare de semnal, etc.) şi ne-electrice (tensiometre, torsiometre,
stroboscoape, etc.), câteva tipuri de surse stabilizate de tensiune continuă şi
stabilizatoare de c.a. - toate aparatele de măsură, sursele şi stabilizatoarele
fiind proiectate în România de noul Institut de Cercetări Electronice, ICE,
situat şi el în platforma Pipera - precum şi 3 tipuri de radiotelefoane - portabil
(reprezentând „strămoşul” actualelor telefoane mobile), mobil şi fix - toate pe
baza licenţei producătorului suedez SRA, Svenska Radio Aktiebolaget,
achiziţionată în 1968 din Suedia (care o achiziţionase din SUA).
Prima mea zi de lucru la FEMI. – 1 septembrie 1970 – angajat fiind
ca „inginer stagiar” a rămas, din multiple considerente, de neuitat! După ce
am fost primiţi de ing.Eugen Chicoş, primul director al FEMI., am efectuat
împreună cu alţi ingineri stagiari - şi în compania unor ingineri mai
experimentaţi ce ne-au oferit informaţii şi explicaţii - o primă şi memorabilă
vizită prin clădirile nou-nouţe, adăpostind secţiile de producţie şi unele
servicii ale întreprinderii.… Primele impresii în urma acestei vizite au fost
puternice…
În primul rând, ca „proaspeţi” ingineri electronişti, am fost surprinşi
de diversitatea şi calitatea aparatelor electronice de măsură şi control (AMC)
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din dotarea întreprinderii, ce erau utilizate acolo pentru fabricarea, reglarea
şi controlul AMC-urilor din programul de fabricaţie, mai toate fiind nou-nouţe,
performante dar şi foarte costisitoare. Aceste aparate fuseseră fabricate de
renumiţi producători pe plan mondial (ca, de exemplu, americanii Tektronix
şi Hewlett-Packard, japonezul Takeda Riken, vest-europenii Marconi,
Philips, Rhode-Schwarz sau est-europenii Orion, RFT., Tesla, etc.). Deşi
ştiam, din diferite publicaţii, câte ceva despre existenţa acestor producători
şi despre performanţele unor produse ale lor, nu avusesem, în general,
ocazia să lucrez cu marea majoritate a acestor aparate (uneori, nici măcar
să le văd!), în laboratoarele facultăţii pe care tocmai o absolvisem !!
În al doilea rând, am constatat cu plăcere că, exceptând cvasitotalitatea şefilor, marea majoritate a noilor colegi de muncă – inginerii,
economiştii dar şi muncitorii şi tehnicienii – se aflau şi ei la vârsta primilor
paşi în activitatea productivă, a primelor experienţe, realizări, succese şi
confruntări inerente calităţi de „om al muncii” - cum se numea pe atunci o
persoană activă, aflată „în câmpul muncii”.
Dar cea mai importantă constatare – ce avea să fie confirmată
ulterior de nenumărate ori – era legată de existenţa a numeroase probleme,
în general tehnice, organizatorice, manageriale sau de altă natură, în
soluţionarea cărora am fi putut să ne implicăm şi noi, stagiarii dornici de
afirmare, cu entuziasm, elan, energie şi chiar pasiune tinerească. Principiul
îmbunătăţirii continue - ca antidot al maximizării entropiei - îmi era cunoscut
din literatură încă de atunci, dar nu avusesem ocazia să-l văd aplicat în
„industria socialistă” – în care funcţionau din plin principiile ineficientului
taylorism şi cele ale autocraţiei !
Pentru stagiarii care eram, evenimentul “intrării în pâine” părea să fie
solemn, fundamental, chiar de anvergură istorică (!). După 16 ani de
învăţătură (şi cca. 60.000 lei ce fuseseră „investiţi” de stat, în fiecare dintre
noi, doar în facultate, după cum ne reaminteau frecvent documentele
vremii), venise în fine momentul să începem „valorificarea bagajului” de
cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice acumulate – cu atât de multe
eforturi dar şi speranţe ale noastre – pe parcursul anilor de şcoală şi
facultate. Dacă, până atunci, conform îndemnurilor politice ale vremii, ca
elevi şi studenţi, nu avusesem decât „obligaţia primordială de a învăţa”, de
acum înainte ne revenea ”îndatorirea socială de mare răspundere de-a
restitui ceea ce învăţasem”, de-a „ne dărui”, pentru „mersul înainte al
colectivului” din care făceam parte. Astfel începuse şi pentru noi, absolvenţii
angajaţi la FEMI., ceea ce se numea pe atunci „integrarea tinerilor specialişti
în producţie” – un complex şi relativ îndelungat proces implicând
„familiarizarea cu problemele producţiei”, “desăvârşirea formaţiei noastre
profesionale” şi „dezvoltarea spiritului organizatoric şi de iniţiativă, a
responsabilităţii individuale şi sociale”, etc.
Conform reglementărilor în vigoare pe atunci, această stagiatură
avea durata stabilită la 3 ani, fără să existe posibilitatea de-a fi redusă atunci
când unii stagiari reuşeau să se integreze mai bine şi mai repede …. În anii
‘70, salariul stagiarului era, indiferent de specializarea sa, de 1480 lei în
primul an de stagiu (pentru comparaţie, un autoturism Dacia costa pe atunci
70.000 lei sau cca. 4.500 dolari SUA !) dar creştea la 1810 lei, în al doilea an
şi la 2100 lei, în al treilea an de stagiu. În plus, conform principiilor „eticii şi
echităţii socialiste”, raportul între salariul maxim şi cel minim era de doar cca.
4:1 şi fiecare angajat putea cunoaşte salariile tuturor colegilor săi (nefiind
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confidenţiale ca în prezent !) întrucât acestea erau listate pe un ştat de
salarii comun iar plata salariilor se făcea exclusiv cash, fiind confirmată prin
semnătură pe acest ştat…
După o lună de familiarizare cu procesele de montare a
componentelor pe plăcile cu cablaje imprimate (prin utilizarea tehnicii şi
utilajelor de lipire în baie de cositor cu val sau de lipire cu letcon termostatat)
şi cu procesele de asamblare ale diferitelor tipuri de radiotelefoane şi
aparate electronice de măsură, în octombrie 1970 am fost numit, prin decizie
internă, la Serviciul CTC (Controlul Tehnic al Calităţii), ca inginer stagiar în
cadrul noului compartiment „Metrologie” unde aveam să lucrez până în iarna
1971-1972. Primul meu şef direct a fost ing.Neacşu Nicolae (ca Şef al
Serviciului CTC.) – fost şef în cooperativa Radio Progres. Această decizie a
fost motivată atât de nevoile întreprinderii cât şi de dorinţa mea de-a
cunoaşte în detaliu atât modurile de funcţionare, utilizare şi întreţinere cât şi
performanţele aparatelor electronice de măsură din dotare precum şi de
44
cunoştinţele mele avansate în domeniul limbilor străine (franceza, engleza,
germana, rusa) ce puteau astfel fi utilizate pentru traducerea manualelor de
utilizare ale acestor echipamente din dotare (aflate, ca şi documentele lor
tehnice, în gestiunea compartimentului „Metrologie”). În paralel cu aceste
activităţi şi alături de muncitorul calificat Ion Nichita, am început să mă
familiarizez treptat cu diferitele lucrări de instalare, punere în funcţiune,
întreţinere curentă, calibrare şi depanare ale acestor aparate precum şi ale
altor echipamente importante provenite din „import vest” (mai ales camerele
climatice Karl Weiss, Vötsch şi Brabender pentru încercări climatice, la
diferite temperaturi şi umidităţi ale aerului, precum şi instalaţiile pentru
încercări mecanice – la diferite amplitudini şi acceleraţii de şocuri sau vibraţii
– ale produselor asamblate, în scopul omologării lor pentru producţia de
serie).
Totodată, ca „CTC-ist”, mi se „trasase” şi „sarcina” de-a efectua
operaţiile complexe şi delicate aferente verificărilor metrologice, controlului
intermediar şi controlului final ale unor tipuri de aparate electronice de
măsură - ca, de exemplu, osciloscopul E-0101, numărătorul electronic E0202, multimetrul digital E-0301, generatorul de joasă frecvenţă E-0501,
etc.) - şi de radiotelefoane produse sub licenţa SRA - RTP-xMF-S(SD) radiotelefoane portabile ; RTM-xMF-S(SD) - radiotelefoane mobile].
Astfel, în scurt timp, au sporit substanţial cunoştinţele şi deprinderile
mele privind funcţionarea, utilizarea şi măsurarea performanţelor aparatelor
de măsură, mai ales ale celor fabricate de FEMI. dar şi ale celor, mult mai
diverse, din dotare, fabricate pe alte meleaguri.
Aparatele produse de FEMI., în primul său deceniu de funcţionare,
erau echipate cu un număr relativ mare de componente electronice discrete
provenite din import - ca, de exemplu: rezistoare cu peliculă metalizată,
44

Datorită acestor abilităţi, am început să fiu solicitat, începând din anul 1971, de
către conducerea întreprinderii, pentru a asigura traduceri simultane (translaţii) la
diferite vizite oficiale ale unor delegaţii străine în sediul FEMI./ IEMI. De abia după
peste 3 decenii (!), în anul 2002, aveam să aflu de la CNSAS (Consiliul Naţional
pentru Studierea Arhivelor Securităţii), evident cu stupoare, că Securitatea îmi
deschisese în 1971 un DUI. (“Dosar de urmărire informativă”), fiind suspectat că aş fi
avut relaţii neoficiale/ ilegale cu străinii ce vizitau fabrica (!!). În lipsa dovezilor
necesare, acest DUI. a fost închis în 1972, „suspiciunile neconfirmându-se”.
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condensatoare cu tantal sau mylar, rezonatoare cu cristal de cuarţ,
comutatoare rotative sau cu translaţie, afişoare cu 7 segmente, diode
electroluminiscente, tranzistoare de înaltă frecvenţă, tranzistoare de putere,
tuburi electronice, unele tipuri de circuite integrate şi altele. Alte componente
electronice utilizate în structura aparatelor de măsură produse de FEMI.
erau produse în România şi multe noi tipuri ale acestora au fost asimilate şi
produse în serie, între anii 1970-1989, de întreprinderile de profil - IPRS –
Băneasa, Electroargeş şi Microelectronica. (ca, de exemplu: rezistoare cu
peliculă de carbon, potenţiometre, condensatoare fixe sau variabile,
tranzistoare de joasă frecvenţă, tranzistoare de medie putere, unele tipuri de
circuite integrate liniare şi numerice, etc.)
Pentru cunoaşterea performanţelor, echivalenţelor şi aplicaţiilor
acestor componente electronice provenind de la un mare număr de
producători din diferite ţări, se organizau periodic, în cadrul serviciului
Constructor-Şef (devenit ulterior Atelierul de Proiectare Produse Noi şi
Prototipuri, APPNP), din iniţiativa şi cu concursul esenţial al fostului său şef,
ing.Mircea Ciucă, un fel de curs postuniversitar săptămânal cu durata de 2-3
ore, denumit <marţiadă> (întrucât era programat exclusiv marţea!) la care
participau mai toţi inginerii stagiari electronişti. Acest „curs” s-a bucurat de
un legitim interes şi de o largă audienţă printre noi, stagiarii din fabrică,
desfăşurându-se într-o exemplară atmosferă de echipă – cu motivaţie,
emulaţie şi chiar entuziasm.
O altă iniţiativă – dar având ca scop reciclarea inginerilor electronişti
din FEMI., în contextul „integrării învăţământului cu practica” (implicând atât
efectuarea practicii studenţilor în FEMI. cât şi invitarea unor ingineri din
FEMI. de-a susţine cursuri, laboratoare şi seminarii pentru studenţi, în
calitate de „cadre didactice asociate”) – a constat în invitarea unor cadre
didactice universitare din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii a
Institutului Politehnic din Bucureşti (de exemplu profesorii universitari
45
cu colaboratorii din
dr.ing.Vasile Cătuneanu şi dr.ing.Stere Roman
catedrele lor) de-a colabora cu inginerii din FEMI. în soluţionarea unor
probleme tehnice şi de-a prezenta în fabrică anumite conferinţe şi chiar
cursuri. Din păcate, aceste utile şi foarte necesare iniţiative din primii ani de
funcţionare ai FEMI. nu s-au mai bucurat, după 1975, de continuitatea
45

Îmi amintesc cu mare plăcere de conferinţele prezentate personalului IEMI., prin
1974-1975, de fostul meu profesor dr.ing.Stere Roman, pe tema organizării, echipării
şi funcţionării bancurilor de asamblare, reglaj şi testare utilizate în industria
electronică El a fost surprins să afle că aspecte esenţiale de management privind
conformitatea, productivitatea şi eficienţa proceselor respective erau cvasi-ignorate
de personalul implicat dar şi că predarea-primirea de la un schimb la altul a
componentelor electronice (de montat pe plăcile cu cablaje imprimate) şi a
produselor neterminate se făcea, conform normelor financiar-contabile ale epocii,
prin inventarierea zilnică integrală a stocurilor existente la fiecare loc de muncă,
pentru a se putea identifica eventualele … furturi (!). Era o operaţie cronofagă şi
ineficientă, dar nu conta căci trebuia respectată cu sfinţenie!…După ce a aflat şi că
mai toate componentele şi subansamblurile electronice ce fuseseră rebutate trebuiau
să fie, conform aceloraşi norme financiar-contabile ale epocii, distruse complet prin
batere cu ciocanul (pentru a se evita repunerea lor în circuitul comercial şi, astfel,
posibila … îmbogăţire a unora!), a încetat să mai conferenţieze în FEMI./ IEMI…!!.
Peste doar câţiva ani avea să plece în Algeria şi, de acolo, să emigreze, definitiv, în
Australia.
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necesară, având de învins multe prejudecăţi, obstacole birocratice şi
dificultăţi organizatorice.
În iarna 1971-1972, mai mulţi ingineri stagiari - printre care mă
număram şi eu, alături de câţiva colegi care solicitaseră plecarea definitivă
din România (!) - au fost mutaţi abuziv-represiv de Directorul ing.Aristide
Buzuloiu. la serviciul Aprovizionare unde, practic, nu aveau absolut nimic de
făcut, unii dintre ei neavând nici măcar un scaun şi/ sau un birou !! …
Atmosfera în fabrică devenise cam tensionată aşa încât m-a bucurat mult să
aflu că, între lunile martie-septembrie 1972, urma să efectuez serviciul militar
„cu termen redus”, într-o unitate militară din Bucureşti, întrerupând astfel
activitatea mea în cadrul FEMI.
III.4.2. Anii 1972 - 1974
O a doua etapă a activităţii mele în FEMI. a început în octombrie
1972 când, revenind în FEMI. după efectuarea serviciului militar, Inginerul
şef Iulian Căpraru m-a repartizat în Secţia de Montaj Radiotelefoane şi
AMC-uri (devenită ulterior Secţia a II-a, pentru Radiotelefoane, respectiv
Secţia a IV-a, pentru Aparate de Măsură) pe care o cunoscusem pe
parcursul primelor mele săptămâni în FEMI.…
Am fost numit mai întâi “inginer tehnolog” pentru aparatele
46
tehnologice de măsură, în continuare „inginer cu post fix” (similar
muncitorului, cu sarcini de producţie zilnice, dar la alt nivel tehnic, lucrând
uneori în 2-3 schimburi) şi, în fine, şef al unei „formaţii de montaj pentru
AMC-uri” (pe post de şef de echipă).
În aceste posturi am avut responsabilităţi relativ importante privind:
- soluţionarea unor abateri tehnologice de la documentaţia de
execuţie, prin corecţii şi acţiuni corective adecvate,
- pregătirea şi urmărirea fabricaţiei anumitor tipuri de AMC-uri
- îndrumarea, supravegherea şi controlul „formaţiilor de lucru”
(echipelor) care efectuau montarea aparatelor E-0101 („Osciloscop de
serviciu”, având banda de frecvenţă de 5MHz şi sensibilitatea de 10mV/ div,
realizat cu tuburi electronice), E-0201 („Frecvenţmetru numeric”, 20MHz,
realizat cu afişor cu becuri telefonice), E-0501 („Generator de joasă
frecvenţă”, 1Hz-1MHz, max. 3Vef., sinusoidal şi dreptunghiular, realizat cu
tranzistoare)
- reglajul final al aparatelor E-0101 şi E-0501
- realizarea „seriei zero” a aparatelor N-2102 („Tensometru cu 6
canale”) şi N-2104 (“Dispozitiv de comutare şi echilibrare”) – ambele fiind
destinate exportului în Republica Democrată Germană – în scopul
omologării lor
46

Conceptul <inginer cu post fix> a fost o soluţie ingenioasă şi oportună permiţând
menţinerea/ neconcedierea inginerilor ca urmare a aplicării noilor „Norme unitare de
structură pentru întreprinderile socialiste” prin care, în întreprinderi, se corela
numărul persoanelor TESA („tehnico-economic şi de alte specialităţi” – în principal
ingineri) cu numărul muncitorilor (consideraţi „clasă socială privilegiată” alături de
ţărănimea muncitoare!). El s-a aplicat în întreprinderile „de înaltă tehnicitate” pentru a
justifica prezenţa inginerilor în întreprinderi şi prin sarcini de producţie ce nu ar fi
putut fi îndeplinite de muncitori (nu numai prin posturile de conducere!)… În
rapoartele oficiale („situaţii”) şi statistici, “inginerii cu post fix” nu erau încadraţi la
categoria <personal TESA>. ci la … <personal muncitori>
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În paralel cu toate aceste pasionante activităţi, între anii 1972-1974
am fost numit responsabil al mai multor cursuri de calificare pentru muncitori
(de regulă tineri absolvenţi ai liceelor) în meseria „Montator – reglor - testor
de aparatură de telecomunicaţii”, în cadrul cărora am predat câteva
discipline de specialitate. Ca urmare a organizării şi desfăşurării unor
asemenea cursuri, FEMI./ IEMI. reuşise să-şi formeze - în scurt timp şi cu
cheltuieli minime - câteva sute de muncitori calificaţi în meseriile de care
avea nevoie. Ulterior, chiar şi după plecarea mea din FEMI./ IEMI., în 1976,
am avut ocazia de-a reîntâlni, cu multă plăcere, foşti cursanţi, deveniţi între
timp muncitori de înaltă calificare, maiştri, tehnicieni, unii chiar sub-ingineri
sau ingineri. Unul dintre ei, Ninu Eftimiu, emigrat în Germania după 1990,
mi-a declarat recent (în 2012) că a păstrat notiţele de curs şi cartea intitulată
„Manualul muncitorului electronist” pe care am recomandat-o atunci
cursanţilor, spre achiziţie !...
III.4.3 Anii 1974 - 1976
A treia (şi ultima) etapă a activităţii mele în FEMI. – devenită, între
timp, IEMI. – a început în februarie 1974 când Inginerul şef Iulian Căpraru a
decis transferarea mea, la sfârşitul stagiului de 3 ani, în cadrul Atelierului de
Proiectare Tehnologică şi Autoutilare, APTA. (fost Tehnolog Şef), pentru a
coordona activitatea Cabinetului Tehnic al întreprinderii. Printre sarcinile
atribuite acestui compartiment figurau:
- efectuarea formalităţilor necesare pentru înregistrarea invenţiilor şi
inovaţiilor propuse de angajaţii întreprinderii
- completarea fondului documentar al întreprinderii (conţinând cărţi
tehnice, standarde de stat, norme interne, caiete de sarcini, prospecte şi
cataloage de produse interne şi externe, etc.)
- îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate la Biblioteca
Tehnică şi Arhiva IEMI. (gestionarea documentaţiilor constructive şi
tehnologice ale marii majorităţi a produselor IEMI), inclusiv multiplicarea
documentelor prin heliografiere şi xerografiere,
- editarea şi/ sau traducerea de cărţi tehnice, prospecte şi cataloage
interesând proiectarea şi producţia,
- editarea Buletinului de Informare Tehnică al IEMI.,
- redactarea, traducerea, tehnoredactarea şi publicarea materialelor
publicitare ale IEMI. (cărţi tehnice, prospecte, pliante, cataloage, etc.),
- participarea la unele manifestări tehnico-ştiinţifice interne
(conferinţe, simpozioane, expoziţii, etc.).
Toate aceste activităţi – pe cât de diverse pe atât de minuţioase şi
complexe – trebuiau realizate cu resurse tehnice şi umane mai mult decât
modeste: fără calculatoare, imprimante şi scannere, doar cu un heliograf şi
un copiator primitiv, fără alţi ingineri sau tehnicieni, fără documentarişti şi
traducători, numai cu muncitori (dintre care doar doi erau calificaţi în meserii
legate de specificul informării-documentării tehnico-ştiinţifice, restul fiind
necalificaţi!), etc. Cu toate acestea, printr-o bună organizare şi cu ajutorul a
numeroase colaborări în interiorul şi exteriorul IEMI., am reuşit între anii
1974-1976 să realizăm şi să tipărim, în condiţii grafice acceptabile şi în
cantităţile necesare, circa 30 de titluri de Cărţi tehnice (ca „Manuale de
instalare/ utilizare/ exploatare”) ale produselor IEMI., precum şi mai multe
prospecte, pliante şi cataloage (în 4 limbi) de prezentare a produselor IEMI.
O parte a acestora este prezentată în cadrul acestui capitol…
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Aceste documente au fost utilizate şi chiar republicate, ulterior
plecării mele din IEMI., în 1976, atât timp cât au fost menţinute în programul
de fabricaţie produsele la care se refereau. Noile Cărţi tehnice, publicate
după plecarea mea din IEMI., au păstrat în general formatul şi structura
stabilite de mine.
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Fig.III.4.1 – Coperţile câtorva din cele 30 de titluri de Cărţi tehnice editate
sub îngrijirea mea şi caseta tehnică aferentă fiecărui titlu şi exemplar
Îmi amintesc că, prin 1975, se organizase la Întreprinderea de
Cinescoape, ICIN - aflată în apropierea IEMI. - o expoziţie de produse
realizate în toate întreprinderile („unităţile socialiste”) din platforma Pipera,
cu unicul scop al vizitării ei de către tov. N.C., secretarul general al PCR.
Având ocazia să însoţesc produsele selecţionate de IEMI. pentru expoziţie şi
să asist la “previzionarea” expoziţiei (conform tradiţiei !) de către şeful
organizaţiei PCR a municipiului Bucureşti, am fost volens-nolens martorul
unei scene memorabile. Inginerul-şef al ICIN a raportat acestuia cu emoţie şi
mândrie în glas „Tovarăşe prim-secretar, permiteţi să raportez că, în cinstea
vizitei tovarăşului secretar general al PCR, colectivul de muncitori, tehnicieni
şi ingineri ai întreprinderii noastre a realizat primele becuri cu vapori de
sodiu capabile să asigure o economie de energie electrică de 32,4%”.
Desigur, această ştire nu a apărut în mass-media din ziua următoare, când a
avut loc vizita „la cel mai înalt nivel” (la care au participat, conform tradiţiei,
doar conducătorii întreprinderilor din platformă şi activiştii de partid). Dar,
peste două zile, toate ziarele au relatat, printre alte ştiri legate de
evenimentul vizitei la cel mai înalt nivel, şi următoarele: “Tovarăşul secretar
general al PCR N.C. a cerut colectivului de muncitori, tehnicieni şi ingineri ai
ICIN să introducă în producţie de serie becuri cu vapori de sodiu ce sunt
capabile să asigure o economie de energie electrică de 45,7%”. Nu numai
că, în realitate, economia reală realizabilă (raportată la becurile cu
incandescenţă) era, tehnic, mult mai mică (şi în nici-un caz variabilă de la o
zi la alta!), dar meritul acelora care realizaseră deja noul produs a fost
intenţionat şi complet escamotat doar pentru a pune în evidenţă
„competenţa” şi grija ilustrului vizitator. Aşa se scria istoria pe atunci!...
În IEMI. fusese înfiinţată (în noile sale hale de producţie inaugurate
prin 1973) şi o Secţie „specială” în care se produceau unele echipamente
militare de radiocomunicaţii. Accesul în zona respectivă şi la documentaţia
aferentă era strict controlat, fiind rezervat celor care obţinuseră aprobarea
de-a lucra cu documente „secrete”, „strict secrete” şi/ sau „strict secrete de
importanţă deosebită”. Deşi am fost solicitat de mai multe ori să depun
cererea şi documentele necesare obţinerii unei asemenea aprobări, am
refuzat sistematic, astfel încât prin Cabinetul Tehnic (al cărui şef eram) nu
treceau decât documentaţiile nesecrete, cele secrete fiind stocate şi
gestionate la Biroul de Documente Secrete (BDS). Nu am realizat pe atunci
că acest refuz avea să mă coste…
Între anii 1973-1976 am organizat şi condus - în calitate de ghid
turistic al Biroului de Turism pentru Tineret, BTT., deci în special pentru
tinerii muncitori, tehnicieni şi ingineri din IEMI. – numeroase excursii de
weekend (la munte, la mare sau cu autocarul), evenimente deosebit de
agreabile şi, uneori, inedite ce au rămas pentru mult timp în memoria
participanţilor de odinioară. Tot atunci au fost realizate – inclusiv cu
concursul meu, dar şi cu dificultăţile inerente acelor timpuri (mai ales cele
implicate de obţinerea paşaportului şi a vizei de ieşire) - primele excursii în
străinătate prin BTT., pentru angajaţii IEMI. astfel : în 1973 – excursie în
Iugoslavia (pe traseul Belgrad – Sarajevo – Dubrovnik), în 1975 – excursie
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Fig.III.4.2 – În excursie în Iugoslavia, cu tineri angajaţi din
FEMI./ IEMI. (1973)
în Bulgaria 47 (la Russe), în 1976 – excursie în Polonia (pe traseul Cracovia –
Varşovia – Gdansk).
Am fost încântat să constat ulterior că, după ce participaseră la
anumite excursii interne şi externe organizate şi conduse de mine, unii tineri
salariaţi din IEMI. au decis să devină, la rândul lor, organizatori de turism şi
chiar ghizi turistici ai BTT. Cu câţiva dintre participanţii la aceste excursii –
ca, de exemplu, ing. Florin Popescu, ing.Ioan Pop, ing. Doru Bobârnac, ing.
Constantin Botescu, etc. (unii chiar emigraţi din România) - am construit şi
menţinut de atunci o prietenie „de o viaţă”, bazată pe valori, principii şi
amintiri comune.
În primăvara anului 1976 am participat la un concurs pentru
ocuparea funcţiei de “asistent universitar titular” la Catedra de Electronică
Aplicată din Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din Institutul
Politehnic din Bucureşti - facultate în care, de altfel, funcţionasem anual,
încă din anul 1971 (în calitate de „asistent universitar asociat”), ţinând
cursuri, seminarii, laboratoare şi proiecte în cadrul a trei catedre. Ca urmare
a câştigării acestui concurs, în luna septembrie 1976 m-am transferat (iniţial
„prin demisie” apoi, la intervenţia Centralei industriale de profil, CIETC, “în
interesul serviciului” întrucât primisem acordul IEMI pentru participarea la
47
Un detaliu relevant pentru epoca respectivă a fost faptul că, în aceste excursii
externe la care eu eram ghid, deşi eu eram cel pe paşaportul căruia era aplicată viza
de ieşire (ceilalţi participanţi călătoreau doar cu buletinul de identitate, fiind înscrişi cu
seria acestuia pe o listă ataşată paşaportului meu), pentru excursia la Ruse am aflat
abia cu o zi înainte că … mi se refuzase viza de ieşire (probabil pentru că, în acelaşi
an, făcusem o cerere, de asemenea refuzată, de-a participa la o excursie în Franţa,
prin B.T.T. sau pentru că, în conformitate cu o reglementare specială nu se putea
călători în străinătate decât o dată la doi ani!). A trebuit să găsesc de urgenţă un
înlocuitor cu paşaport valabil şi fără probleme privind acordarea vizei de ieşire!
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concurs) la instituţia de învăţământ superior pe care o absolvisem în 1970.
Aveam acolo o nouă perspectivă, mult mai largă şi ispititoare…
III.4.4. După 1981
Transferul la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii din
Institutul Politehnic din Bucureşti, în toamna anului 1976, mi-a permis ca, la
sfârşitul anului 1977, să ajung să lucrez şi să locuiesc timp de 4 ani într-o
ţară africană, Algeria, unde am predat în limba franceză mai multe discipline
din domeniul Electronicii, la Institutul de Telecomunicaţii din Oran (al doilea
oraş al ţării, ca număr de locuitori, după capitala ei, Alger).
Revenit în ţară, la 31 august 1981, după aproape 4 ani de absenţă
din România, am început să mă interesez de evoluţia IEMI, atât prin
intermediul informaţiilor apărute în presă cât şi direct, prin foştii colegi şi
colaboratori. Astfel am ajuns să colecţionez unele articole apărute în presa
vremii cu referire la IEMI, reuşind astfel ca, acum, în anul 2012, să
reconstitui – măcar parţial -- drumul parcurs de fabrică în anii deceniului al 9lea din secolul trecut, fapt care suplineşte, întrucâtva, lipsa unor date
„oficiale” provenind din acei ani, în documentarea necesară realizării acestei
lucrări.
Prima dintre problemele mult discutate pe la începutul anilor `80 a fost
cea a modificării indicatorilor de raportare a planului, datorită trecerii la
salarizare prin „acord global” – un nou concept ce punea ca primă condiţie a
eliberării fondului de retribuţie integral, realizarea producţiei fizice la toate
sortimentele de produse fabricate, eliminând ceea ce se numise până atunci
sub-indicatorul „producţie realizată şi neterminată” care nu se mai putea
include în indicatorul „producţia vândută şi încasată”. Această măsură,
aplicabilă în întreaga economie, a însemnat atât o disciplinare a raportării
realizărilor cât şi o mai echitabilă retribuire a muncitorilor. Ambele consecinţe
au fost reflectate adecvat de ziaristul M. Radian, într-un articol dintr-un
serial intitulat ”Acordul global într-o uzină de vârf”, apărut în 1983, în
cotidianul România liberă, astfel:

Fig.7

Fig.III.4.3 – Reacţia angajaţilor IEMI la introducerea acordului global în
1983 (fragment din articolul intitulat „Acordul global într-o uzină de văr”f
publicat de România liberă în 1983)
Dar deceniul al 9-lea a adus şi nişte ani foarte dificili pentru întreaga
economie naţională, întrucât „conducerea superioară” a ţării adoptase nişte
hotărâri cu impact major legate de plata integrală şi foarte urgentă a
datoriilor externe ale României. Aşa au apărut alte două mari probleme la
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IEMI: creşterea cantitativă importantă a „producţiei neterminate” (datorită
imposibilităţii obţinerii unor importuri „de completare”) şi necesitatea ca IEMI
să-şi adapteze produsele la caracteristicile componentelor electronice
disponibile pe atunci, ce erau fabricate exclusiv în ţară (importurile fiind
practic imposibile, chiar dacă erau „de completare”). Iată cum reflecta
această situaţie acelaşi ziarist M.Radian, în acelaşi articol:

Fig.III.4.4 – Reacţia angajaţilor IEMI la reducerea drastică a importurilor
pe la începutul anilor `80
(alt fragment din articol menţionat în fig III.4.3)
Aceste dificultăţi, manifestate cu precădere într-o industrie de vârf,
care, în orice stat, inclusiv dezvoltat, ar fi avut nevoie şi de componente care
nu se fabricau local (deci „din import”}, ar fi putut să conducă la frânarea
avântului unei fabrici aflată încă în plin proces de dezvoltare.
Şi totuşi, la IEMI nu s-a întâmplat aşa ceva datorită unei idei inspirate
a conducerii sale de atunci, prin aplicarea căreia s-a atenuat considerabil
impactul acestor dificultăţi majore. Este vorba de înfiinţarea unui atelier de
cercetare-proiectare propriu, ce a permis ca IEMI să fie tot mai puţin
dependentă de „producţia” Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică în Electronică, ICSITE (fostul ICE) care le furniza documentaţia
constructivă integrală, documentaţia tehnologică (parţial) şi prototipurile.
În acest atelier s-au proiectat aparate electronice de măsură şi chiar
radiotelefoane – pentru uzul economiei naţionale, dar şi pentru export – în
funcţie mai ales de caracteristicile componentelor electronice disponibile la
un moment dat (produse în ţară), specialiştii învăţând enorm din însăşi
restricţiile pe care erau obligaţi să le depăşească.
Iată cum prezenta această situaţie ziarista I.Iuga în articolul intitulat
„Marca fabricii – expresia competenţei profesionale a întregului colectiv” ce a
fost publicat de cotidianul România liberă din 05.11.1988.
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Fig.III.4.5 – Reacţia angajaţilor IEMI la reducerea drastică a importurilor
pe la începutul anilor `80
(fragment din articolul „Marca fabrici”i publicat de România liberă în 1988)
Din fragmentele de articol mai aflăm că, la nivelul anului 1988, pentru
producţia de radiotelefoane se ieşise de sub licenţă prin concepţie proprie,
iar din întreg nomenclatorul de produse al IEMI, 65,1% erau produse noi şi
modernizate, ceea ce, evident, reprezenta pentru acest producător o carte
de vizită onorabilă.
Cu toate condiţiile economice grele, IEMI continua să se pregătească
pentru ziua în care datoriile externe vor fi achitate şi va putea produce din
nou la parametri începutului deceniului al 9-lea, scop în care IEMI a elaborat
prospecte în 4 limbi, în perspectiva exporturilor – Anexa III.4.1 – şi începuse
să-şi facă reclamă într-un mod oarecum inedit. Astfel în ziarul RL din
11.aprilie 1988 Ioana Iuga menţionează, sub titlul Marca Fabricii – expresie
a competenţei profesionale a întregului colectiv, caravana cu produse IEMI
care se deplasează prin diverse oraşe din ţară pentru a-şi face cunoscute
produsele.
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Fig.III.4.6 Relatare despre caravana publicitară a IEMI
( alt fragment din articolul menţionat la fig III.4.4)
În anul 1988, IEMI a sărbătorit împlinirea a 20 de ani de activitate
printr-o Sesiune de Comunicări, la care am fost invitat să prezint o lucrare.
Sesiunea a fost un bun prilej pentru inginerii întreprinderii de a-şi prezenta
rezultatele muncii în primele două decenii de funcţionare a întreprinderii
(1968-1988). În Anexa III.4.1 este prezentat Programul Sesiunii aniversare.
Am asistat cu acel prilej la prezentarea unui număr de 15 comunicări
ştiinţifice în care au fost trecute în revistă etapele tehnice pe care le-a
parcurs producţia fabricii în evoluţia ei, de la montajele clasice cu cablaj
imprimat şi componente discrete, semiconductoare cu Ge, apoi cu Si, până
la cablajele imprimate având montate şi circuite integrate în module tipizate,
utilizabile pentru diferitele tipuri de aparate de măsură şi industriale. Unele
dintre acestea au ajuns să fie exportate şi pe piaţa europeană, ca de
exemplu Sistemul Tensometric – având export de ordinul câtorva mii de
exemplare – de exemplu, în RDG, timp de peste 7 ani.
În finalul Sesiunii de Comunicări au fost înmânate diplome ”pentru
activitate deosebită şi îndelungată în IEMI, pentru aportul adus la realizările
şi dezvoltarea întreprinderii”.
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Fig.III.4.7 – Diploma ce mi-a fost acordată în anul 1988, la aniversarea a
două decenii de funcţionare a IEMI, „pentru activitate deosebită şi
îndelungată în IEMI, pentru aportul adus la
realizările şi dezvoltarea întreprinderii”.
III.4.5 Concluzii
1.Cei 6 ani în care am lucrat în FEMI. / IEMI. au fost deosebit de utili,
chiar esenţiali, pentru completarea formaţiei mele de inginer electronist cu
multe competenţe (cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi comportamente) pe
care nu avusesem ocazia să le abordez în facultate. Printre acestea se
aflau, de exemplu: utilizarea unei largi game de componente şi echipamente
electronice (mai ales provenind din import), managementul (pe atunci se
numea „conducerea”!) proceselor, managementul financiar, managementul
resurselor umane, managementul calităţii, etc., principalele cerinţe şi
condiţionări juridice şi financiar-contabile ale epocii, etc. Mai tot ceea ce am
învăţat în acei ani – inclusiv pe planul relaţionării sociale şi al relaţiei şefsubordonat – avea să fie util pentru evoluţia mea profesională ulterioară.
2. Începând din anii 1974-1975, în industria noastră electronică
apăreau tot mai insistent “indicaţii preţioase” (provenite de la cel mai înalt
nivel al „conducerii superioare” !) de-a se înlocui unele materiale costisitoare
din import, în special aurul, cuprul şi aluminiul, cu materiale produse în
România, mai ales cu…oţel (doar România figura printre cei mai importanţi
producători pe plan mondial !). Am fost efectiv surprins să constat cât de
mulţi erau colegii mei care se străduiau să găsească soluţii (ce erau de fapt
imposibile, căci o asemenea înlocuire iraţională era de natură să afecteze
grav performanţele, deci calitatea, produselor fabricate!)… Parcă tot ceea ce
învăţaseră ei în anii de facultate nu ar mai fi existat în faţa dorinţei unora dea se face remarcaţi cu orice preţ şi/ sau de-a îndeplini/ depăşi planul de
producţie – conform „imperativelor” de partid şi de stat ale epocii!
3. Lucrând în FEMI./ IEMI., am fost atras şi influenţat în special de
activităţile desfăşurate în cadrul Serviciului CTC (Controlul Tehnic al
Calităţii): <controlul calităţii> (de fapt <inspecţia>), încercările pentru
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omologarea produselor şi verificările metrologice ale aparatelor de măsură
din dotare şi fabricaţie. Abia după 1989 aveam să aflu că, în industria
statelor socialiste - spre diferenţă de cea din statele capitaliste - funcţiona
<abordarea pasiv-represivă a calităţii> (bazată în România anilor 19701989, pe cca. 12.000 standarde de stat, STAS, obligatorii, <controlul de stat
al calităţii> şi <poliţia calităţii> – temutul IGSCCP, Inspectoratul de Stat
pentru Controlul Calităţii Produselor, care, conform legilor epocii, pedepsea
“material, civil, penal, după caz” pe acei angajaţi găsiţi vinovaţi de a nu fi
realizat produse de calitate! În România socialistă, <Conducerea 48 calităţii>
(de fapt <Managementul calităţii>) era un domeniu de preocupări specific
exclusiv muncitorilor, şefilor de echipă şi maiştrilor, inginerii studiind în
facultate doar Fiabilitatea!… Astfel se ignora în mod cvasi-general faptul că
<inspecţia> (cu rezultate „admis”/ „respins”) realizată de personalul CTCurilor trebuia să fie urmată de <acţiune corectivă> (nu numai de <corecţie> de regulă rebutare şi rareori derogare) - pentru care, de fapt, resursele
necesare erau insuficiente sau chiar inexistente - astfel încât să se poată
numi <controlul calităţii>. În plus, în timp ce în statele dezvoltate fuseseră
fundamentate şi aplicate în tot mai multe întreprinderi (uneori chiar şi în
instituţii publice) conceptele, metodele şi instrumentele specifice <Asigurării
calităţii> şi <Managementului total al calităţii> (mult mai eficiente pentru
obţinerea calităţii decât <Controlul calităţii>), în cele cca 7000 de
întreprinderi socialiste din România se aplica exclusiv <controlul de stat al
calităţii> - de regulă redus la <inspecţie> (denumită şi <control> / <supracontrol>, sub influenţa limbii franceze!), fără <acţiuni corective> dar cu…
sancţionarea vinovaţilor! Consecinţele acestei abordări contra-productive
sunt şi astăzi vizibile în România, din păcate…Aceste aspecte - puţin sau
deloc cunoscute de concetăţenii noştri – au generat reducerea drastică a
competitivităţii produselor IEMI. pe piaţa internaţională, între anii 19701989 49. De remarcat că, pe piaţa internă din acei ani nici nu se putea pune
48

Conform practicilor Academiei de Ştiinţe Social Politice „Ştefan Gheorghiu” (a CC
al PCR), conceptul <management> din limba engleză se traducea exclusiv prin
<conducere> (deşi <conducerea> este de fapt - după <prevedere>, <planificare>,
<organizare> şi înainte de <coordonare> şi <control> - doar unul din cele şase
procese ale managementului!), astfel încât traducerea conceptului <manager> să fie
doar <conducător> !!!
49
Între anii 1977-1981, ca asistent universitar în Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii din Institutul Politehnic din Bucureşti, am fost detaşat la Institutul de
Telecomunicaţii din Oran, Algeria. În cadrul unui proiect realizat acolo, am prevăzut
furnizarea de aparate electronice produse de IEMI. laboratoarelor de electronică din
noile centre universitare ale ţării gazdă. Din păcate, exportul lor nu a putut deveni
posibil în condiţiile impuse de ISCE Electronum (inclusiv şi mai ales cele privind
secretul absolut privind preţul şi condiţiile de livrare). Spre diferenţă de noi, maghiarii
- prezenţi şi ei în Algeria - au decis să adopte o strategie mult mai eficace pentru a
intra pe piaţa algeriană : ei au oferit … cadou noilor universităţi algeriene un …
vagon de aparate electronice de măsură şi surse de alimentare noi-nouţe (ce
fuseseră prezentate la Târgul internaţional de la Alger, fiind produse de firma Orion,
concurentul maghiar al IEMI. pe piaţa externă). Ulterior, universităţile algeriene care
utilizaseră şi cunoscuseră aceste produse, au invitat (şi plătit!) furnizorul maghiar
atunci când au avut nevoie de servicii de întreţinere/ reparaţii pentru aceste aparate
sau de noi asemenea aparate!... Aşa au reuşit să intre maghiarii – şi nu românii - pe
piaţa algeriană a aparatelor electronice de măsură!...
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problema competitivităţii întrucât funcţiona „dictatura producătorilor”: IEMI.
era singurul producător autohton de aparate electronice de măsură, surse
de alimentare şi radiotelefoane, iar importarea unor asemenea produse
pentru piaţa internă era imposibilă.
4. După 1990, am prezentat noilor „manageri” ai IEMI. câteva soluţii
posibile şi oportune privind restructurarea întreprinderii cu ajutorul capitalului
privat extern. Dar, din păcate, ele nu au fost acceptate !!!… Mai mult, între
anii 1990 - 2005, deşi IEMI. a fost şi privatizată, nu s-a întreprins nimic viabil
şi performant pentru a restructura radical, pe baze competitive, produsele
din oferta de fabricaţie a întreprinderii, astfel încât acestea să poată face faţă
concurenţei acerbe de pe piaţa mondială globalizată, prin raport calitate-preţ
optimizat (şi nu prin “dictatura producătorilor” impusă de planificarea
centralizată)…
În plus, începând chiar din anul 1990, pe piaţa din România, au
putut fi comercializate numeroase tipuri de aparate electronice de măsură,
de surse de alimentare stabilizate şi, mai ales, de „telefoane mobile” - toate
importate, dar mult mai performante, deşi de regulă şi mult mai scumpe decât cele ale produselor similare autohtone „made in IEMI - Romania”…
Astfel, din păcate, privatizarea IEMI. – efectuată la începutul anilor
`90 - nu a dorit, putut sau ştiut să determine revirimentul mult aşteptat
privind calitatea şi competitivitatea prin calitate a produselor din programul
de fabricaţie al IEMI., fiind chiar, până la urmă, un fiasco total (deloc
singular, de altminteri, în România, după 1990).
5. Cu mare strângere de inimă am constatat, după anul 2009,
dispariţia integrală din „platforma Pipera”, a tuturor clădirilor IEMI.!!! Au mai
rămas doar website-ul www.iemi.ro şi amintirile celor ce au lucrat odată în şi
pentru această întreprindere, fost simbol al profesionalismului în electronică.
III.5 IEMI DUPĂ 1989
În conformitate cu legea nr 15/1990 privind reorganizarea unităţilor
economice ca regii autonome şi societăţi comerciale prin HGR NR. ……….
IEMI a fost prima întreprindere din industria electronică care s-a privatizat
prin metoda MEBO, în februarie 1991 50, ca persoană juridică română, şi a
fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului al Camerei de Comerţ şi
Industrie a Municipiului Bucureşti sub forma.
IEMI SA
CIF: RO604 Reg. Com.: J40/393/1991
CAEN (rev. 2 2009): 2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive
pentru măsură, verificare, control, navigaţie
făcând parte din PATROMIL - Asociaţia patronală română a producătorilor
de tehnică militară. – fig III.5.1
50

Atenţie, Informaţiile referitoare la data şi metoda de privatizare a IEMI sunt
contradictorii. Directorul de atunci al întreprinderii, dl. col. ing.Şotropa Dan, susţine
varianta de privatizare prin metoda MEBO in februarie 1991, iar conform informaţiilor
obţinute dintr-o altă sursă, privatizarea s-ar fi efectuat în anul 1995, cu dosarul nr
267/2.06.1995, prin negociere directă IEMI-AVAS
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Fig.III.5.1 Sigla Petromil
În calitate de membră a Petromil, IEMI a primit următoarele certificări: SR
EN ISO 9001:2001, MApN NG OMCAS 02.01 şi MI NG CCAS 02.01
Addenda. Întrucât nu am putut obţine de la ultimul director – col. ing
Şotropa Dan - absolut nici o informaţie cu privire la situaţia economică post
decembristă a întreprinderii (de exemplu Raportul de evaluare la momentul
privatizării) şi nici un fel de date referitoare la programul de fabricaţie
(aparate, prospecte, rapoarte) sau cauzele care au condus la falimentarea
întreprinderii, am apelat la internet de unde am obţinut datele de prezentare
de la & III.5.1. precum şi datele economice din & III.5.2 - iar din presa vremii
am reţinut informaţiile din Anexele III.5.1 şi III.5.2. De fapt Raportul de
evaluare nu l-au putut obţine oficial de la AVAS – nici ceilalţi autori ai acestui
capitol, a se vedea emailul de mai jos.
----- Forwarded Message ----From: Compartimentul Relatii Publice AVAS-PRESA <presa@avas.gov.ro>
To: nicolae.dragulanescu@yahoo.com
Sent: Friday, July 27, 2012 11:04 AM
Subject: RASPUNS AVAS
In atenţia domnului Prof. Univ. Dr. Ing. Nicolae Drăgulănescu
Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră privitoare la consultarea sau
obţinerea unor copii ale Raportului de Evaluare si a Dosarului de Privatizare
a S.C. IEMI S.A., va comunicam urmatoarele:
Potrivit prevederilor Legii 544/2001, privind liberul acces la
informaţiile de interes public, aceste documente nu sunt de interes public.
Cu stima,
COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Str. Av. Alexandru Şerbănescu Nr.50, Sector 1, Bucureşti
Tel: +40 21 303.66.69 / +40 21 303.63.51 Fax: +40 21 303.66.80
Email: presa@avas.gov.ro / infopublic@avas.gov.ro
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III.5.1. S.C. IEMI S.A.
Şos. Fabrica de Glucoză 9-11,
sector 2
BUCUREŞTI - ROMANIA
Telefon: (+401) 232 11 97
Fax: (+401) 2321197/ 2321198
LOCALIZARE ŞI
DIMENSIUNI
S.C. IEMI S.A. este localizată
pe platforma industriei
electronice Pipera (10 minute
cu maşina din centrul
Bucureştiului). Activitatea societăţii se desfăşoară pe o suprafaţă de
2
aproximativ 52 000m din care:
2
- 38 000 m pentru producţie
- 14 000 m2 pentru activităţi auxiliare
~n prezent societatea noastră are un număr de 717 salariaţi din care:
- ingineri proiectanţi 52
- ingineri coordonatori 15
- ingineri asigurare calitate 6
- forţa de vânzare 20
- muncitori 425
- alte categorii 199
CONSTITUIRE
IEMI S.A. a fost fondată în 1968 prin hotărâre Guvernamentală.
Punerea în funcţiune a primelor capacităţi s-a realizat în trimestrul III al
anului 1970.
După înlăturarea regimului comunist, devine societate comercială pe acţiuni.
Este înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/393/13 februarie 1991.
SC.IEMI S.A. este persoană juridică română, membră a Camerei de
Industrie şi Comerţ a României.
-în prezent societatea are un capital de 11 miliarde lei divizat în acţiuni
astfel:
-62% asociaţia salariaţilor
-37% alţi acţionari
- 1% statul
Electronics Co.
1. Secţia asamblare pentru
producţia specială
Produce:
¨ staţii radio portabile sau fixe, în gama
undelor scurte şi ultrascurte
¨ centre de transmisiuni militare mobile
¨ aparatură dozimetrică portabilă şi fixă
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¨ detectoare de mine
¨ antene, suporţi antenă, piloni
Dotare:
¨ aparate de măsură specifice pentru echipamente de radiocomunicaţii
¨ cabine ecranate
¨ testoare
¨ camere de izolaţie
2. Secţia de asamblare aparate electronice de măsură
Produce:
¨ osciloscoape 10 şi 25 MHz
¨ frecvenţmetre până la 500 MHz
¨ voltmetre, milivoltmetre şi multimetre digitale
¨ wattmetre RF
¨ generatoare de semnal sinusoidal şi de impulsuri
¨ tensiometre, nivelmetre, umidometre
¨ surse de alimentare electrică
Dotare: aparate de măsură specifice şi standarde de măsură
3. Secţia asamblare radiotelefoane
Produce:
¨ radiotelefoane portabile, mobile şi fixe pentru 4 game de frecvenţă (între 30
MHz şi 520 MHz) cu puteri RF de emisie
de 0,5W....50W
¨ echipament de semnalizare luminoasă şi de alarmă sonora
Dotare:
¨ aparate de măsură pentru echipamente de radiocomunicaţii
¨ cabine ecranate
¨ standuri de fiabilizare
4. Secţia de execuţie şi asamblare circuite imprimate
Această secţie deserveşte toate secţiile de asamblare finală.
Dotare:
proiectare circuite imprimate
fotoplotter
maşină de găurit automată
maşină de plantare componente semiautomată
instalaţie de lipire a componentelor electronice
5. Secţia chimie şi prelucrarea metalelor
Prelucrarea metalelor prin aşchiere:
Strunguri automate şi semiautomate cu comandă numerică
Maşini de mortezat
Centre de prelucrare cu comandă numerică
Freze
Raboteze
Prelucrare prin presare:
Prese mecanice
Prese hidraulice
Prelucrări nonconvenţionale:
Maşini de electroeroziune cu fir şi cu electrod
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Prelucrări mase plastice:
Maşini de injecţie mase plastice (ABS, polivinil, polietilenă policarbonat etc.)
Maşini de bachelită
Prelucrarea cauciucului
Turnare sub presiune pentru aliaje de aluminiu:
Maşini de turnare sub presiune orizontale şi verticale
Acoperiri galvanice chimice şi electrochimice:
Eloxare şi cromatare Al
Zincare
Cadmiere
Brunare
Argintare
Aurire
Metalografiere şi serigrafiere pentru panouri şi circuite imprimate
6. Secţia de scule şi dispozitive
în această secţie sunt lansate în execuţie proiectele noastre sau comenzile
externe. Include şi ateliere de execuţie a prototipurilor.
Dotare: maşini - unelte specifice
7. Atelier de bobinaj
Produce:
¨ bobine şi transformatoare pentru JF, MF, IF şI FIF
¨ transformatoare şi şocuri pentru surse de alimentare
Dotare:
¨ maşini de bobinaj
¨ maşini de bobinaj combinat
¨ instalaţie de verificare la străpungere electrică
¨ baie de impregnare în vid
8. Atelier de montaj / reparaţii vehicule
Dotarea acestui atelier permite satisfacerea celor mai exigente cerinţe.
Dotare:
¨ elevator hidraulic PROFI 2000
¨ elevator 2C 4000 Kgf
¨ echipament cu 4 capete de măsură pentru verificarea geometriei roţilor
¨ maşină de lustruit orbital LOM 10B
¨ maşină de găurit rotopercutantă DW 545 K
¨ polizor unghiular
¨ cabină de vopsit BLOWTHERM E 6,7
FUNCŢIUNEA "CERCETARE - DEZVOLTARE"
Activităţile specifice R & D cuprind:
- cercetare de produse noi
- omologări de prototipuri şi serii zero
- elaborarea documentaţiei constructive şi tehnologice
- îmbunătăţirea produselor
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- concepere de scule, dispozitive şi testoare necesare fabricaţiei

FUNCŢIUNEA "ASIGURAREA CALITĂŢII"
Sistemul de asigurare a calităţii adoptat de societatea noastră este bazat pe
standardele ISO 9000.
Sistemul calităţii în IEMI a fost evaluat de Organismul Militar de Certificare şi
Asigurare a calităţii / MApN. (OMCAS) şi de către Comisia de Certificare,
Acreditare şi Supraveghere / MI. (CCAS). în urma acestor evaluări a fost
confirmat că sistemul calităţii implementat la IEMI SA este în conformitate cu
standardul european SR EN ISO 9001 şi cu cerinţele specifice celor doi
beneficiari principali menţionaţi.
IEMI S.A. deţine laboratoare specializate cu dotări specifice, autorizate de
către Biroul Român de Metrologie Legală.
Direcţia calitate supraveghează calitatea produselor în toate fazele
procesului de fabricaţie prin:
- laboratorul "control - recepţie" pentru materiile prime, materialele şi
componentele livrate de furnizori
- puncte de control intermediar
- puncte de control final
- laboratorul de măsurări electrice pentru testarea prototipurilor şi a seriilor
zero în vederea omologării
- atelierul de service post - vânzare
Dotarea pentru activităţile de asigurare a calităţii constă în:
- aparatură pentru verificări electrice
- aparatură pentru teste climatice
- aparatură pentru teste mecanice (şocuri, vibraţii)
- instalaţii pentru măsurări mecanice de precizie
- instalaţii pentru măsurarea acoperirilor chimice şi electrochimice
INFORMAŢII FINANCIARE
SURSA: BILANŢUL CONTABIL DE LA 31. 12. 2001
Imobilizări necorporale si financiare 6 152 570 mii lei
Active corporale 49 550 139 Active circulante 17 079 873
Alte active 35 205.166
TOTAL ACTIV 107 987 748
Capitaluri proprii 54 527 477
Datorii 53 460 271
TOTAL PASIV 107 987 748
INDICATORI DE RENTABILITATE:
Rata profitului brut 1,12%
Rentabilitatea aferentă cifrei de afaceri 0,51%
Rata profitului net, calculată la capitalul social 5%
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III.5.2 Datele economice ale întreprinderii între anii 1999-2008, până la
declararea procedurii de faliment, în 2009, sunt redate în Tabelul III.5.1 şi fig
III.5.1 – III.5.6
Date economice ale SC IEMI S.A între anii 1999-2008
An
bilanţ

Cifră
de
afaceri (RON)

Venituri
(RON)

Cheltuieli
(RON)

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

3.102.879,20
2.699.318,70
10.728.419,40
3.528.777,00
4.863.442,20
6.614.652,40
3.180.633,00
1.557.945,00
996.144,00
188.757,00

3.754.848,10
3.709.472,20
10.920.513,40
5.210.173,70
3.951.036,20
7.124.774,30
2.480.793,00
13.334.806,00
2.444.279,00
642.769,00

3.688.485,40
3.677.823,20
10.800.311,70
7.201.282,60
7.310.106,10
7.118.133,10
4.556.139,00
17.707.220,00
5.590.040,00
504.696,00

Tabelul III.5.1

Profit net /
pierdere netă
(RON)
27.468,10
5.172,70
65.158,00
-1.991.108,90
-3.359.069,90
6.641,20
0,00
-4.372.414,00
-3.145.761,00
138.073,00

Fig III.5.2 Evoluţia Profitabilităţii

Fig III.5.3 Evoluţia Profitului în Venituri
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Număr
angajaţi
817
812
744
674
535
376
170
75
3
1

Fig III.5.4 Evoluţia numărului de angajaţi

Fig III.5.5 Evoluţia numărului de angajaţi

Fig III.5.6 Evoluţia Profitabilităţii

Fig III.5.7 Ponderea Profitului în Venituri în anul 2009
În anul 2009 a fost începută procedura de falimentare a Întreprinderii
IEMI, acţiune la care au contribuit din plin conducătorii MApN, care chiar din
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anul 1990 au importat cantităţi mari de radiotelefoane, deşi existau în
producţie la IEMI mai multe tipuri, a se vedea Anexa III.5.2.
Un an mai târziu, în 2010, clădirile fostei întreprinderi, având şi spaţii
dotate special pentru producţie militară - de exemplu pentru dozimetrie – au
fost demolate integral, unele chiar prin implozie, fig III.5.8.

Fig III.5.8. Demolarea prin implozie a clădirii administrative a IEMI
O dată cu falimentarea întreprinderii IEMI – ca producător – şi a
institutului de cercetare-proiectare ICE – ca cercetător – se poate afirma că,
practic, a dispărut sectorul producţiei de stat a echipamentelor de
electronică profesională în România

Fig.III.5.9 - Porţile IEMI s-au închis pentru totdeauna şi
odată cu ele, a dispărut producţia românească de echipamente de
electronică profesională în întreprinderi de stat
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III.6. GÂNDURI, MĂRTURII, AMINTIRI
III.6.1 PE URMELE PAŞILOR PIERDUŢI
O istorie trăită timp de 35 de ani
1955 – 1990
Ing. Ştefan Dincă
PARTEA I-A
Cuvânt înainte
Generoasa iniţiativă a unor oameni cu suflete mari - domnul
prof.dr.ing.Dumitru Felician Lăzăroiu şi doamna dr.ing.Nona Millea - sub
auspiciile Academiei de Ştiinţe Tehnice din România şi ale Asociaţiei
Generale a Inginerilor din România, a făcut posibilă apariţia în anul 2011, în
seria “REPERE ISTORICE”, a primului volum al amplei lucrări intitulate
ELECTRONICA ROMÂNEASCĂ – O ISTORIE TRĂITĂ
Excepţionala idee a celor doi iniţiatori şi coordonatori ai colectivului
de autori de a culege aceste trăiri – adevărate crâmpeie de viaţă -- şi a le
îngemăna, a făcut ca, fiecare dintre participanţi să-şi lase pe hârtie o parte a
vieţii lor, dedicată acestei “ ISTORII” a unei industrii moderne, contribuind
astfel la construcţia unui adevărat “MEMORIAL” din vremuri deloc uşoare şi
pe care fiecare le-a parcurs cu bună credinţă !
Acest efort colectiv, acest “MEMORIAL” de suflet, nu poate fi azi
(2011, noiembrie) murdărit de aprecierile unor « sfertodocţi » care ar califica
această carte ca fiind opera unor “nostalgici ai comunismului” !
Lucrarea, aşa cum a fost concepută şi realizată de către iniţiatorii şi
autorii săi, nu şi-a propus să laude un sistem politic despotic şi reprezentat
de o familie deja condamnată de istorie, ci să redea efortul (eşalonat pe
parcursul mai multor zeci de ani) efectuat de mai multe mii de oameni dintre care astăzi prea puţini mai sunt în viaţă şi care, au proiectat şi fabricat
în România bunuri materiale concrete : componente, aparate, echipamente
electronice moderne şi de înaltă performanţă..
Acest imens efort depus, se încadrează în ceea ce regretatul om de
ştiinţă, profesorul universitar doctor docent inginer, fost Preşedinte şi
membru al Academiei Române, inginerul. Mihai Drăgănescu, il numea încă
din anul 1980 ca fiind etapa realizării „celei de-a doua revoluţii industriale”
Această revoluţie industrială poate fi definită prin suportul său pe care
îl regăsim în automatică, tehnică de calcul, microelectronică, robotică şi, mai
nou, prin ceea ce numim “mecatronică” şi ”inteligenţă artificială”.
Această benefică revoluţie industrială a condus la implicaţii şi
modificări benefice majore asupra concepţiilor omului şi a posibilităţilor sale
de a cunoaşte şi progresa continuu.
Datorită acestor realizări, omul a ajuns până la stadiul de a se întreba
dacă nu cumva chiar însăşi viaţa sa nu se bazează pe un anumit produsprogram (software) condus de legi prestabilite.
În faţa unor astfel de provocări majore declanşate de progresul
electronicii actuale, aş recomanda celor ce cataloghează (cu evident sens
peiorativ) pe cei ce au trudit la acest progres drept „nostalgici ai
comunismului” să citească despre <succesurile> zilelor de azi ce sunt
menţionate zilnic, spre ştiinţa tuturor, în mass-media (de exemplu în Jurnalul
Naţional din 16.11.2011) sub titluri ca, de exemplu : “Câtă industrie ne-a
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murit”, „UCM Reşiţa în insolvenţă”, „Mega Mall în locul
Electroaparataj”, „Cum s-a destrămat economia României” etc,etc.

fabricii

Capitolul I PRIMELE AMINTIRI 51
Amintirile mele legate de industrie încep prin anii 1945-1947 cu
imaginea unei clădiri (hale) 52 placate cu cărămidă roşie şi situată în cartierul
Floreasca, ce avea o curte care se termina pe malul lacului Floreasca şi o
latură învecinată cu vestita “GROAPĂ FLOREASCA” (probabil locul acţiunii
romanului “GROAPA” de Eugen Barbu). Clădirea aparţinea pe atunci
concernului american Ford. Pe aceste locuri şi în această clădire, după
unele transformări, va lua naştere în anul 1961 IIS. 53 Automatica - prima
întreprindere din România cu profil complex de elemente de automatizare,
constituind începutul celei de ”a doua revoluţii industriale” a electronicii
româneşti.
Principalele etape ale creşterii noii industrii pot fi selectate astfel:
a) Înainte de anul 1948. Clădirea concernului Ford adăpostea ceea ce în
epocă se numea:
1.ATELIERELE CENTRALE DE REPARAŢII AUTO ”FORD – ROMÂNIA”
După spusele unor salariaţi ai acestor ateliere (maistrul Bărbieru
Ilarion şi şeful de echipă Boja), fiind bine dotate tehnic şi cu lucrători bine
calificaţi, aici şi-ar fi făcut practica de motorist-auto însuşi prinţul (viitor rege)
Mihai care, pentru munca făcută, primea un salariu tarifar orar de ucenic !
În afară de reparaţii auto, Atelierele Ford realizau pe atunci, de
asemenea, lucrări de întreţinere şi confecţii de piese auto în serii mici.

b) 1948 /11 iunie Marea Adunare Naţională de la Bucureşti votează legea
privind „Naţionalizarea principalelor întreprinderi industriale, miniere,
bancare, de asigurare şi transport”. În acest context, Atelierele Centrale de
Reparaţii Auto „Ford-România”, îşi încetează activitatea (clădirea şi,
probabil, dotarea tehnică) sunt trecute în patrimoniul MFA 54, care înfiinţează
o nouă întreprindere cu profil similar denumită ACRA 55 - 3
2. ATELIERELE CENTRALE DE REPARAŢII AUTO (A.C.R.A.)

- având indicativul militar “UM 56 03587”.
Profilul acestei întreprinderi consta în întreţinerea, repararea şi
fabricarea de piese de schimb pentru autovehiculele din dotarea armatei.

51

Pentru unele discontinuităţi sau scăpări îmi cer anticipat scuze
Clădirea pe jumătate distrusă mai există şi astăzi, în anul de graţie 2011, având
alături un impunător bloc ELIADE TOWER – Centru de Fertilitate. În ea au funcţionat
Centralele Industriale : (CIA/ CIEA/ CIETC), IPA (Institutul de Proiectari pentru
Automatizări), ElectroUzinProiect şi IMIA (Întreprinderea de Montaj Instalaţii de
Automatizare)
53
IIS – Întreprindere industrială de stat
54
MFA – Ministerul Forţelor Armate (precursorul actualului Minister pentru Apărarea
Naţională, MApN)
55
ACRA – Atelierele Centrale de Reparaţii Auto
56
UM – unitate militară
52

343

c) 1955. Prin repartiţie guvernamentală sunt transferat de la Uzinele 23
August la ACRA – 3 (unde director era colonelul – devenit ulterior general
maior - Gh. Stănescu, iar Şef al producţiei era maiorul Vasile Şerbănescu).
Sunt încadrat cu indicativ ”AC” 57 ca “Adjunct de Şef de secţie prelucrări
mecanice”, apoi ca “Inginer” la Serviciul Tehnic.
Activitatea la această unitate militară se distingea printr-o atmosferă
corectă de lucru, prin ordine, disciplină asumată şi lucru de calitate.
d) 1958 Are loc un eveniment de importanţă istorică - trupele sovietice
părăsesc România ! Întreprinderea ACRA – 3 se desfiinţează, tot personalul
militar existent este retras, rămânând în întreprindere numai personalul civil.
Clădirea şi o parte din dotarea ei trec în subordinea MICM, care înfiinţează
pe acele locuri
3. ÎNTREPRINDEREA BUCURESTI

Noua întreprindere, cu un director transferat de la Uzinele „Timpuri
Noi”, nu a avut un profil tehnic bine definit. Cu o producţie nesigură (piese de
schimb pentru compresoare) şi fără o dotare tehnică adecvată, ea nu rezistă
mult (nici măcar un an !!), după care este desfiinţată.
e) 1959 Ia fiinţă :
4. ÎNTREPRINDEREA TERMOTEHNICA

Director era ing.Trăilescu (viitor Director al ISCE Electronum). Noua
întreprinderea avea ca profil de bază „aparatele de măsură” printre care
figurau traductoarele termice, termorezistenţele şi termocuplele 58. Pentru
acest profil, a fost transferat personal din Uzinele Electronica (secţia din
Clăbucet) ca, de exemplu, ing. Liviu Bivolaru, ing.Nicoreşteanu, ing. Nicolae
Tomulică etc.
f) 1960 În această clădire (ce a aparţinut concernului Ford), ia fiinţă, prin
comasare cu Întreprinderea Termotehnica, o nouă întreprindere:
5. I.I.S. AUTOMATICA

După părerea mea, această întreprindere reprezintă prima bază
serioasă pentru specializarea şi dezvoltarea viitoarelor producţii de elemente
şi sisteme de automatizare, tehnică de calcul, microelectronică şi tehnică de
transmisiuni speciale
I.I.S.Automatica a fost o adevărată şcoală de formare a cadrelor
specializate, de creştere a nivelului specialiştilor români în domeniu. Ea a
început, în mod inspirat, prin a se organiza pe trei sectoare de activitate.
1.Sectorul de proiectare a produselor şi sistemelor de automatizare –
condus de Director ing.Tunsoiu
2.Sectorul de fabricaţie (Automatica propriu zisă) a elementelor şi
sistemelor de automatizare – condus de Director ing. Ion Ghimbăşan Ion şi
Inginer şef Seceleanu
3.Sectorul de montaj exterior şi punere în funcţiune a sistemelor de
automatizare la beneficiar – având sediu provizoriu în curtea întreprinderii
FEA – condus de ing Ştefan Dincă – incluzând şi puncte de lucru, pe echipe,
la beneficiar.

57
58

AC - Angajat civil
De fapt, acestea sunt componente ale unor aparate (mai complexe) de măsură
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Prima lucrare de automatizări realizată de sectorul de montaj exterior
a fost reglarea temperaturii la cuptorul de ciment de la Fieni, şeful punctului
de lucru fiind ing. Stoltz.
P A R T E A

a

II-a

De la IMIA la IEMI – CIETC.
1962 - 1973
1962. Necesitatea tot mai acută de creştere a productivităţii muncii, a impus
cerinţa de urgentare a dezvoltării echipamentelor de automatizare
specializate pentru diversele sectoare economice din România, fapt ce a
condus la înfiinţarea primei centrale industriale din România – Centrala
Industrială de Automatizări, prescurtat CIA.
- Înfiinţată în 1962, CIA (Director general ing.Vasile Schomberger), ea a fost
grefată pe IIS. AUTOMATICA, sectoarele din această întreprindere devenind
întreprinderi de sine stătătoare astfel:
a) Sectorul de proiectare pentru automatizări devine IPA (Institutul de
proiectare pentru Automatizări) – Director ing. Tunsoiu
b) Sectorul de montaj exterior şi puneri în funcţiune din Automatica devine
“Întreprinderea de montaj instalaţii de automatizare” – pe scurt IMIA – şi pe
care am avut onoarea de a o organiza şi conduce în calitate de director timp
de 9 ani (până în 1971)
c) Întreprinderea Automatica va fi organizată cu conducere proprie (Director
ing.Ion Ghimbăşan, Inginer şef Seceleanu.) rămânând pe profilul de
fabricaţie a panourilor cablate şi complet echipate din camerele de comandă
şi supraveghere ale proceselor de producţie ale beneficiarului.
În afara transformărilor interne din IIS. Automatica, CIA a mai integrat
şi alte întreprinderi ca, de exemplu:
- FEA – Fabrica de Elemente pentru Automatizare (licenţa japoneză
Hokuşin) – Director ing.Barabancea
- Întreprinderea Electrotehnica – Director............
- Întreprinderea Electroaparataj – Director ing.Drăguş
- Întreprinderea Electromagnetica – Director ing.Dragomir
La acestea se vor adăuga pe parcursul dezvoltării şi colaborări cu
alte întreprinderi de profil, care însă au funcţionat în cadrul centralei surori
CIETC :
- Întreprinderi producătoare de componente : IPRS - Băneasa, Conect,
Ferite Urziceni,
- Întreprinderi producătoare de tehnică de calcul : Fabrica de Calculatoare
Electronice – FCE, Fabrica de Echipamente Periferice - FEPER (Director
ing.Tănase)
- Întreprinderea de Comerţ Exterior – ISCE ELECTRONUM - Director
ing.Trăileanu
- Întreprinderea de întreţinere şi reparaţii utilaje de calcul - IIRUC - Director
ing.Cornel Moldovan
Ceea ce însă a reprezentat apogeul tehnic în CIETC a fost includerea
în componenţa sa a :
- Institutului de Cercetări Electronice - ICE/ ICSITE – Director general
ing.Valeriu Ciocionică
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- Institutul de Cercetări pentru Componente Electronice - ICCE – Director
ing.Ion Bătrâna
- Întreprindere Mixtă Româno - Americană ROM CONTROL DATA – Director
ing.Spiride
- Microelectronica – Director ing. Constantinescu
- AEROFINA – Întreprindere cu profil de Aparatură pentru navigaţie aeriană
(de exemplu: giroscoape)
Toate acestea reprezentau instituţii şi întreprinderi de o mare
tehnicitate şi complexitate. Integrarea lor în cadrul centralelor industriale
(CIA, CIETC, etc.) a reprezentat un efort tehnic şi financiar uriaş atât pentru
stat cât şi pentru oamenii chemaţi şi responsabili, în ultimă instanţă, să le
realizeze într-o perioadă relativ scurtă de timp.
Revenind însă la începuturile CIA – şi, în ceea ce mă priveşte, la
IMIA – aş remarca iniţiativa CIA care, în această formulă organizatorică, a
adoptat cea mai bună şi mai modernă – pe atunci – formulă de marketing, şi
anume înfiinţarea compartimentului de “livrări complexe” sau “livrări la
cheie”,
Conform acestei concepţii, beneficiarul avea obligaţia de-a stabili şi
întocmi tema de proiectare. CIA se angaja ca prin:
- IPA - să realizeze proiectul de execuţie care se considera definitiv, prin
acceptul beneficiarului
- IIS Automatica - să asigure aparatura şi materialele (din ţară şi import 59 )
necesare lucrării, inclusiv cablajul şi panourile complet echipate din camera
de comandă şi sau din punctele de supraveghere
- IMIA - să realizeze atât montarea la beneficiar a instalaţiilor de
automatizare cât şi punerea în funcţiune a întregii instalaţii precum şi
încheierea actului de predare-primire de către beneficiar a instalaţiilor
prevăzute în proiect şi la termenele contractuale.
In timp, IMIA a început şi a realizat treptat lucrări de automatizare din
ce în ce mai complexe specializându-se astfel :
- I. Automatizarea Liniilor de fabricaţie a cimentului la următoarele
obiective:
1. Fabrica de ciment de la Medgidia
2. Fabrica de ciment de la Târgu Jiu
3. Fabrica de ciment de la Bicaz
4. Fabrica de ciment de la Turda
5. Fabrica de ciment de la Braşov
- II. Automatizarea la Combinate siderurgice, astfel :
1.Combinatul siderurgic Reşiţa - şef şantier ing. Asultanei
- Automatizarea primului furnal de mare capacitate de 1000 mc
- Automatizarea liniei de cuptoare Siemens Martin de pe platforma
oţelăriei (Şef AMC ing.Kuhar, decedat în mai 2012)
2.Combinatul siderurgic Hunedoara - Director tehnic ing.Rolca,
Inginer şef Şerban
- Automatizarea cuptoarelor pentru laminoare–Bloomingul de 1000 t,
59

Asigurarea aparaturii din import se negocia între CIA şi beneficiar (în funcţie de
posibilităţile valutare ale participanţilor) şi se asigurau prin întreprinderea de comerţ
exterior ISCE ELECTRONUM.
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- Automatizări de utilaje la mina de la Teliuc (Şef de lucrări
ing.Niculescu),
- Automatizări la secţiile oţelăriei şi furnalelor,
- Automatizări la Fca de Aglomerare minereu,
3.Combinatul Siderurgic Călan - Director general ing.Dolfi (fost
Director general la Uzinele 23 August din Bucureşti)
- Lucrări de automatizare în 3 secţii siderurgice:
4.Combinatul siderurgic Galaţi – Şef de lucrări ing.Virgil Andreescu,
Şef de lot C.Smărăndescu.
Alături de sutele de constructori, specialişti în siderurgie, aduşi de la
Hunedoara şi Reşiţa la Galaţi, sub conducerea mult apreciatului inginer din
MICM, Cazan Cornel, punctul de lucru IMIA, condus de ing. Virgil Andreescu
şi Cornel Smărăndescu au contribuit la această importantă construcţie
realizând în principal 2 obiective :
a) Automatizarea zecilor de benzi transportoare din întregul combinat şi
b) Automatizarea instalaţiilor electrice din staţiile de racord adânc.
Prin experienţa şi efortul acestor minunaţi oameni - cu mâinile
bătătorite şi în cizme de cauciuc - s-a născut perla industriei siderurgice
româneşti “Combinatul Siderurgic Galaţi”
5 Automatizări la Uzina de Maşini Grele Bucureşti - UMGB - o minune
de uzină – cu un înalt grad de tehnicitate şi care depăşea cu mult Uzina
FAUR.
În jurul acestei uzine s-a dezvoltat (aş îndrăzni să zic “s-a născut”!) o
adevărată localitate - comuna Berceni - în care nu exista casă sau curte fără
un membru al familiei neangajat la această uzină.
Consecvent “pe urmele paşilor pierduţi”, în toamna anului 2011 am
trecut prin apropierea UMGB, azi o structură “de fier vechi” din care răzbate
din când în când plânsul unui ciocan pneumatic. Ca şi uzina, comuna
Berceni a rămas pe loc, dar curţile oamenilor parcă plâng a neputinţă.
- III. Dezvoltându-şi sistemul de şantiere şi puncte de lucru specializate,
IMIA şi-a extins activitatea de automatizare şi spre alte ramuri de producţie
industriale ca de exemplu la :
1.Fabrica de negru de fum de pe platforma chimică de la Piteşti,
2.Centrala termică de la Işalniţa,
3.Serele de la Işalniţa, Braşov, Grădiştea etc,
4.Abatorul şi Fabrica de bere de la Constanţa,
5.Laminorul de sticlă de la Scăieni,
6.Staţia de transformare de la Ploieşti etc.
IV. De asemenea s-au realizat montaje şi instalaţii de automatizări la
obiective industriale şi în alte ţări (CIA şi IMIA contractându-le sub formă de
livrări complexe) în :
1.Coreea de Nord – Automatizarea puternicelor laminoare. Şantierul
la acest obiectiv a fost condus de ing.Virgil Andreescu. Lucrarea de maximă
anvergură a fost realizată în condiţii cel puţin ciudate faţă de practicile din
România, în condiţii de cazare şi hrană specifice locului. Astfel, în fiecare
dimineaţă, personalul se ducea la muncă încolonat şi având în frunte
drapelul. Mâncărurile favorite erau cele cu care trebuia să te obişnuieşti.
Lucrările au fost terminate totuşi la termenele stabilite, fiind
apreciate de beneficiar pentru calitatea realizată, IMIA primind felicitările
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bine meritate din partea comisiei de recepţie. Ne despărţeam de muncitorii
coreeni, extrem de harnici, modeşti şi foarte curioşi în a învăţa şi a fi utili
patriei lor.
2.Berlinul de Est. O altă lucrare complexă şi de mare răspundere a
fost automatizarea Centralei Termice “BERLIN MITTE”. Lucrarea a fost
condusă de către ing.Nicolae Tomulică şi aici, pentru caitatea realizată şi
respectarea termenelor, s-au primit de asemenea bune aprecieri din partea
beneficiarului direct dar şi din partea primăriei Capitalei Berlin.
Ar fi incomplet şi nedrept dacă nu aş adăoga că aceste realizări s-au
obţinut datorită unei politici corecte desfăşurate de CIA în coordonarea şi
urmărirea atentă a colaborării între activităţile de proiectare, producţie şi
montare.
x
x
x
Timp de 9 ani cât am condus IMIA (1962 -1971), am trăit mai mult
pe şantiere, mâncând la cantine sau prin restaurante şi dormind în cămine
sau în camere de oaspeţi ale beneficiarilor (atunci când acestea existau)
sau în hoteluri de provincie având confortul specific acelor vremuri,
împreună cu tinerii ingineri sau tehnicieni în automatică şi uneori chiar
împreună cu muncitorii.
Această situaţie inerentă şi comună „şantieriştilor” sudează şi mai
mult colectivele, contribuind la creşterea productivităţii muncii, cu atât mai
mult cu cât cei care conduc sunt cu ei şi lângă ei.
Îmi amintesc cu nostalgie de casa de oaspeţi a doamnei MAROŞI
din Reşiţa, sau de condiţiile excepţionale de la “BOBULESCU” care ne
asigura cazarea pe dealul de la Hunedoara (destul de apropiat de
Restaurantul din vale “CORVINUL”)
Niciodată nu voi uita momentele de tihnă provincială de la ţară
atunci când, obosiţi fiind, ne întorceam spre seară de la şantier
încrucişându-ne drumul cu cârduri de raţe şi gâşte care coborau pe râul
Strei îndreptându-se legănat şi cu guşile pline spre porţile deschise ale
conacului doctorului Petru Groza pus parcă dinadins în calea trecătorului ce
cobora din Deva spre Hunedoara.
Oricine parcurge aceste rânduri nu se poate să nu-şi imagineze
uriaşul efort material şi sufletesc depus de miile de oameni angajaţi, de la
concepţie şi până la punerea în funcţiune. Realizările s-au obţinut şi datorită
aşezării industriei româneşti, în ansamblul ei, pe noi principii de competenţă
şi preocupare.
Lucrările de automatizare realizate de CIA prin IMIA şi amintite mai
sus reprezintă numai o parte a lucrărilor pe care le-au realizat minunaţii
ingineri, tehnicieni, muncitori, dintre care:
- Moise Bugariu (inginer şef) - mâna mea dreaptă, după cum
întotdeauna am recunoscut şi care s-a stins de curând din viaţă (în februarie
60
2012) înconjurat de dragostea şi aprecierea prietenilor şi colegilor săi .
- Constantin Popa, Nicolae Tomulică, Virgil Andreescu, Asultanei,
Stoltz, Cornel Smărăndescu (decedat în 2010) etc, şi cărora le mulţumesc
azi din nou pentru priceperea, dârzenia aplicată lucrărilor şi pentru sacrificiile
pe care le-au făcut, deşi erau departe de căminele, de soţiile şi copiii lor.
60

Regret că nu am putut participa din motive de sănătate la înmormântarea sa.
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Treptat CIA va ajunge un mare şi important CENTRU
INDUSTRIAL prin atragerea şi a altor întreprinderi de profil : Electrocontact
Botoşani / Fabrica de Aparatură Electronică Medicală Cluj etc.
Este perioada în care se va construi şi blocul administrativ al CIA
(în spaţiul curţii Ia Automatica),în care vor funcţiona temporar şi conducerile
CIETC, IPA, IMIA, ElectroUzinProiect
1971 – Primesc Ordinul de a prelua funcţia de Director Tehnic în cadrul
Centralei Industriale CIETC. Mă despart, după 9 ani de activitate pe
şantiere, cu greu de IMIA (devenit ulterior IAMSAT) pentru a mă prezenta la
noul loc de muncă, rămânând pentru totdeauna recunoscător tuturor celor
care m-au sprijinit în activitatea mea:
- Ministrului Ioan Avram, Miniştrilor adjuncţi Cornel Mihulecea,
Jean Constantinescu, Alexandru Necula
- Directorilor generali ai CIA şi CIETC - ing Ion Geambaşu,
Şandra.... şi celorlalţi directori din centrală
- În mod deosebit - inginerilor, tehnicienilor şi muncitorilor cu care
am trăit aceleaşi privaţiuni specifice şantierelor situate departe de casă.
TUTURORA LE MULŢUMESC !
Am avut şi am şi astăzi (în anul 2012) satisfacţia de-a fi încredinţat
IMIA unor continuatori care au dovedit acelaşi ataşament faţă de oamenii
capabili din întreprindere, fără de care un director nu poate face nimic,
dezvoltând în continuare performanţele însuşite. Astfel au fost numiţi ulterior
următorii directori la IMIA :
- Ing.Tomulică Nicolae,
- Ing.Popescu
- Ing.Cioruţă Gh. (1980 – 1989)
- Ing.Mălăescu
- Ing.Varfaldi (după 1990)
- Ing.Moga
Datorită lor şi celor care au ştiut să-şi îndrăgească locul de muncă,
continuându-şi tradiţia, IMIA a continuat să realizeze, în special în perioada
1980-1989, instalaţii de automatizare din ce în ce mai performante, dintre
care îmi permit să nominalizez (fără o ordine cronologică), la:
- Laminorul de profile grele de la Combinatul Siderurgic Călăraşi,
- Fabricile de zahăr din România (12 cred),
- Utilajele din minerit (Valea Jiului), transbordare, escavatoare,
semnalizări etc, precum şi la
- Centralele Termice Turceni -Rovinari,
- Combinatul Chimic Râmnicu Vâlcea,
- Uzina de Apă Grea de la Hălânga – Mehedinţi
- Camerele de comandă şi supraveghere din Centrala Nucleară de
la Cernavodă,
- Rafinăria Midia Năvodari, etc.
Începând din 1983, IMIA se va numi IAMSAT – Întreprinderea de
montaj instalaţii de automatizare, service şi telecomenzi.
Constat cu bucurie că, azi, în anul 2012 IMIA MAI TRĂIEŞTE
ŞI OBŢINE REZULTATE BUNE….. BRAVO! BĂIEŢI MINUNAŢI !
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P A R T E A a III-a
DE LA CIETC LA IEMI ŞI IAR LA CIETC
anii 1971 – 1985
1971 Mă despart cu greu de IMIA (care, ulterior, se va denumi IAMSAT –
(Întreprinderea de Antrepriză şi Montaj pentru Sisteme de Automatizare şi
Telecomunicaţii), pentru a fi încadrat la CIETC în funcţia de Director de
Producţie, post în care am activat pentru asigurarea colaborărilor între
institutele de proiectare cu întreprinderile de fabricaţie şi asigurare a
aparaturii, corelate cu cerinţele de montaj şi punerile în funcţiune la
beneficiari.
În paralel cu această activitate, am fost trimis să urmez cursurile de
specializare în economie industrială la Academia Ştefan Gheorghiu.
Nimeni nu m-a scutit de niciuna din aceste activităţi paralele astfel că,
zilnic, după orele de cursuri, reveneam la CIETC pentru a-mi îndeplini şi
acolo sarcinile de serviciu. „Răsplata” pentru acest deosebit efort continuu
(pe parcursul a aproape trei ani) s-a materializat, după pensionarea mea, în
anul 1990, când aceşti ani mi s-au calculat la nivel de salariu minim pe
economie pe motiv că nu … mi se găsesc ştatele de plată a salariului pe
această perioadă (!).
1972 CIETC îşi continuă politica de dezvoltare iniţiind diversificarea
producţiei de elemente necesare miniaturizării componentelor pentru
aparatura de automatizări şi tehnică de calcul.
În acest spirit a fost iniţiat proiectul ca, pe Platforma Electronicii de la
Pipera, să fie construită o nouă întreprindere, denumită “CONECT” - unde
urma să se asimileze în fabricaţie o întreagă gamă de conectoare (după
licenţă SUA) care să fie adaptate noilor programe de dezvoltare ale
electronicii româneşti, realizând în acelaşi timp şi sculele necesare.
1973 - luna mai. Deoarece după părerea conducătorilor MICM şi ai CIETC,
lucrările de construcţii montaj la CONECT rămăseseră în urma termenelor
stabilite iniţial, iar utilajele din ţară şi import începuseră să sosească fără să
aibă front de lucru pentru montaj, sunt numit director al Întreprinderii
CONECT – cu sarcină precisă şi limitată la urgentarea lucrărilor de
construcţii-montaj, astfel încât să se creeze fronturile de lucru pentru
montarea utilajelor în pericol de deteriorare (fiind depozitate “sub cerul
patriei dragi”)
Cu sprijinul de necontestat al CIETC şi al dlui ing.Constantinescu
Jean, împreună am reuşit să realizăm acest deziderat în doar câteva luni de
zile.
1973 - august. Îndeplinindu-mi misiunea de la CONECT, revin la CIETC, pe
acelaşi post de Director de Producţie dar pentru foarte puţin timp, deoarece
sunt numit Director la o nouă întreprindere situată pe platforma electronica
Pipera, denumită IEMI – Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale.
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Înfiinţată în 1968, întreprinderea avusese, înaintea mea, patru
directori în patru ani, detaliu important ce reflectă o parte a problemelor cu
care se confrunta această întreprindere în raport cu sarcinile ei.
Întreprinderea pe care am avut onoarea să o conduc timp de 12 ani
(1973-1985) şi care a reprezentat pentru mine, simultan, o „instituţie” şi o
„casă” (în sens de „cel de al doilea cămin”) va deveni o adevărată
Universitate de educaţie tehnică şi disciplinară pentru toţi oamenii ce au
lucrat în şi cu IEMI, într-un climat de responsabilitate, disciplină şi
profesionalism recunoscut !
Pentru mine, IEMI nu a reprezentat doar o clădire cu multe secţii şi
laboratoare în care se năşteau anumite obiecte necesare, descrise şi
încadrate în cataloage.
Pentru mine IEMI a reprezentat şi reprezintă (inclusiv astăzi, în 2012)
„o stare de spirit” unitară, a unui colectiv de oameni minunaţi, inteligenţi şi
vrednici care iubeau ceea ce făceau şi cărora le voi mulţumi acum şi
întotdeauna.
Ceea ce este distinctiv şi astăzi la acest colectiv – într-adevăr
minunat – era spiritul de solidaritate în respectarea performanţelor, calităţii şi
a termenelor, spirit pe care il întâlnesc şi azi la foştii mei colaboratori – după
27 de ani (cu ocazia întâlnirilor pe care le avem aproape anual)
1973 – septembrie. Preiau conducerea IEMI crezând că sunt suficient de
pregătit pentru a-mi asuma noua răspundere, motiv pentru care am început
cu …începutul, prin:
a) Informarea mea privind caracteristicile specifice profilului
întreprinderii,
b) Cunoaşterea oamenilor, a posibilităţilor şi ataşamentului lor pentru
muncă şi responsabilitate.
Începutul activităţii mele la IEMI a fost însă dur, deoarece în această
întreprindere, la data aceea, lucrau cu foarte mulţi oameni inteligenţi şi
pricepuţi din punct de vedere profesional astfel încât …. toţi aveau dreptate
!!!! Practic, mai toţi îşi revendicau paternitatea succeselor, dar puţini îşi
recunoşteau eşecurile.
În ceea ce privea profilul întreprinderii, el mi-a devenit clar în scurt
timp : - 30% aparatură electronică de măsură, - 70% aparatură specifică M.I
şi M.F.A (procentele sunt aproximate în valori de plan)
Acest profil şi în mod deosebit diversitatea produselor întreprinderii
mi-au întărit convingerea că prima sarcină ce-mi revenea era formarea unui
colectiv unitar ce trebuia să lucreze, în mod obişnuit, într-un climat de
camaraderie şi încredere reciprocă.
De asemenea, mi s-a părut important să cunosc chiar părerile
oamenilor din uzină - şi chiar ale celor din afara ei – despre propria lor
activitate şi rezultatele muncii lor.
Mi-a trebuit însă mai mult timp decât credeam (câteva luni) pentru ami forma o părere şi o strategie, considerând că la orice întreprindere nouă –
şi deci şi la IEMI – există o perioadă de „aşezare”, dar care la IEMI durase
destul (aproape 4 ani, 1969-1973)
Contactul cu oamenii (nu toţi nemulţumiţi) care erau implicaţi direct în
fabricarea produselor mi-a dezvăluit verigile slabe ale aprovizionării sau ale
proiectanţilor şi tehnologilor, dar m-a şi ajutat să sesizez lipsurile şi
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îmbunătăţirile necesare dotărilor cu scule şi cu utilaje specializate, precum şi
de organizare a producţiei etc.
Văzută din exterior, IEMI nu se bucura de cea mai bună apreciere,
diferite situaţii şi probleme specifice acesteia comentându-se frecvent şi cu
glas tare în autobuzele 61 cu care veneam şi plecam împreună cu salariaţii
celorlalte uzine de pe platformă 62
Vrând-nevrând, această situaţie mi-a prilejuit o mai bună cunoaştere
a celor mai diverse cutume specifice salariaţilor întreprinderilor de pe
Platforma Pipera. A fost perioada mea de şcolarizare care mi-a fost de un
real folos în prevenirea unor situaţii, prin aplicarea unor măsuri adecvate ca,
de exemplu :
- Stimularea posibilităţilor profesionale şi morale personale şi de echipă,
- Ataşamentul pentru propriile rezultate,
- Creşterea capacităţilor individuale şi colective de a-şi asuma răspunderi.
Am început să vin câteodată în fabrică şi în schimbul trei, putând
astfel constata că: :
- Rapoartele de producţie ce mi se prezentau în fiecare dimineaţă de
către ofiţerul de serviciu nu corespundeau cu realitatea realizărilor
efective din schimbul III.
- În schimbul III se practica şi obiceiul de a se realiza nu numai producţia
planificată ci şi alte produse/ bunuri (evident, cu materialele
întreprinderii) cum ar fi:
a) produse pentru gospodăria proprie (grătare, făraşe, balamale
încuietori etc.)
b) produse de uz personal pentru diferiţi „clienţi” din afara IEMI –
inclusiv unele chiar contra cost,
- Pauzele de masă se prelungeau tot mai mult, dar ceea ce era deosebit
de grav era faptul că în fabrică se consumau băuturi alcoolice.
Nu numai că aceste lucruri le consider a fi de neadmis în nici o
întreprindere, dar ele erau cu atât mai mult inadmisibile într-o instituţie cu
70% producţie militară. Măsurile administrative pe care le-am luat nu au
îndreptat situaţia. Trebuia, dimpotrivă, să mă apropii de oameni, să le aflu
preocupările şi nevoile lor precum şi motivele pentru care ei făceau acele
lucruri deşi erau conştienţi că nu fac bine.
Am adoptat politica de a acorda zilnic audienţe - după amiaza – la
care să participe atât cei pe care îi chemam eu cât şi cei ce veneau pentru
diferite probleme personale, din proprie iniţiativă. Nu plecam acasă până
când ultimul om înscris la audienţă nu era ascultat. Totodată, niciodată nu
am criticat un om in prezenţa altuia, după cum nu am acceptat audierile în
grup pentru a culege „mărturii”.
Din toate aceste discuţii am desprins sute de nevoi, griji, probleme de
familie sau de sănătate, situaţii ce se găsesc în toate timpurile, în toate
regimurile, în majoritatea familiilor.
A fost momentul în care am avut poate ce mai bună inspiraţie din
activitatea mea: să stimulez angajarea soţiilor şi a copiilor adolescenţi ai
acestor muncitori. Aceşti copii nu vor mai fi încuiaţi în casă sau lăsaţi pe
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Liniile 104 şi 106 ale I.T.B (precursorul actualului R.A.T.B.).
A existat o perioadă în care directorii întreprinderilor (mai mici) nu mai aveau voie
să folosească maşina de serviciu pentru nevoi personale (inclusiv pentru transportul
lor la şi de la fabrică).
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maidane, ci vor urma cursurile şcolii de ucenici (aflată tot pe Platforma
Pipera), pentru a deveni meseriaşi, ca şi părinţii lor. Şcoala există şi azi – în
anul 2012 - pe Platforma Pipera sub denumirea de „liceu industrial”.
Soţiile salariaţilor IEMI urmau să fie angajate în întreprindere, unde,
fiind îndrumate de maiştrii mai vechi sau asistate de tinerii ingineri
repartizaţi, se vor încadra în secţiile de montaj. Această ultimă hotărâre a
fost cheia de boltă a reuşitei, Cu muncitoarele soţii, muncitorii bărbaţi nu
prea mai puteau avea alte preocupări în afară de cele legate de program şi
producţie.
Îţi era mai mare dragul să le vezi îmbrăcate în halate de culori diferite
(în funcţie de secţia în care lucrau) aliniate benzilor de montaj.
Îţi era mai mare dragul să le vezi în timpul pauzei de lucru scoţând
pacheţelul cu mâncare adus de acasă şi mâncând alături de soţii lor.
Încet-încet, aplicarea acestor măsuri a dat rezultatele aşteptate căci
productivitatea muncii din schimbul III a crescut şi ajunsese să fie de 85%
din productivitatea schimbului I, mai ales după ce am construit un cămin
pentru salariaţii din localităţile proxime Platformei Pipera. În anul de graţie
2012, o fiţuică cotidiană aprecia aceste construcţii ca fiind… „propagandă
comunistă”
Am promovat şi stimulat metoda angajării în IEMI a familiei, soţ-soţie,
şi pentru personalul TESA, în special la tinerii absolvenţi ai institutelor
superioare de profil tehnico-economic, ca de exemplu în cazul familiilor
Toma, Ciobanu, Lebu, Botescu, Ionescu, Popescu, etc.
Această politică a fost, la timpul său, poate cea mai bună metodă de
a obţine o camaraderie responsabilă şi o solidaritate competitivă ce au adus
mari beneficii întreprinderii.
Sub acest impuls de tinereţe dornică de afirmare, fabrica IEMI
devenea treptat o casă, un „adăpost” pentru salariaţii ei pe care cei mai mulţi
începuseră s-o aprecieze nu ca pe o inutilă “corvoadă” zilnică ci ca pe un
cămin cu adevărat al lor.
Depăşisem ceea ce era mai greu într-o întreprindere - „stângăcia
începutului şi concepţia <şi mâine mai este o zi> „
Fără a greşi, consider astăzi că ceea ce a salvat prestigiul IEMI din
punct de vedere al disciplinei, motivaţiei şi conştiinciozităţii salariaţilor au fost
FEMEILE – ca vrednice soţii ale salariaţilor existenţi şi mame ale viitorilor
salariaţi.
Pentru uşurarea grijilor acestora, IEMI a reuşit să obţină cu acordul
Ministerului Învăţământului o grădiniţă de copii pentru salariaţii săi - situată
pe Bd. Dacia din Bucureşti - şi pentru care plătea o parte din salariul
educatoarelor şi realiza întreţinerea şi eventualele reparaţii ale clădirii.
De asemenea, pentru odihna personalului civil şi militar ce realiza
rodajul autovehiculelor echipate de IEMI şi probele de legături ale aparaturii
de transmisiuni militare în teren, şi care nu se putea întoarce acasă sau la
fabrică în aceeaşi zi, s-a realizat o înţelegere cu Sindicatele pentru o Casă
de odihnă, aflată la intrarea în Buşteni şi formată din două corpuri de clădire
într-o curte mare, deosebit de frumoasă.
Inginerul N. Drăgulănescu observa că prin sindicatul IEMI se puteau
obţine bilete de tratament şi odihnă la preţuri modice, precum şi repartiţii
pentru contracte de construire, cu plata în rate, a apartamentelor proprietate
personală.
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Treptat, în întreprindere nu se mai raporta decât ceea ce se realiza
efectiv, randamentele schimburilor I, II şi III au devenit foarte apropiate,
celebrele „fuşăreli” au încetat (cel puţin atât cât ştiu eu !), iar lozinca „las că
merge şi aşa” a fost desfiinţată.
Spiritul gospodăresc al femeilor s-a văzut şi în iniţiativa lor de-a
decide ca părţi nefolosite din curtea întreprinderii să fie preluate de fiecare
secţie în parte pentru a le gospodări la voia lor.
Astfel s-au născut spaţii cu flori 63, sau mici grădini de zarzavat din
care muncitorii se puteau bucura zilnic de anumite legume proaspete. (Pe
un spaţiu de 6 x 4 m mi-am făcut şi eu un spalier sub care am plantat o viţă
de vie de care m-am bucurat câţiva ani)
Pentru întărirea solidarităţii între personalul tehnic şi cel economic,
am iniţiat convorbiri şi chiar confruntări în faţa unei table pe care mi-am
montat-o în birou şi pe care înscriam problema ce trebuia rezolvată şi la care
trebuiau să contribuie,cu date şi propuneri salariaţii de la proiectare,
tehnologie, SDV, precum şi cei de la aprovizionare, desfacere şi financiarcontabilitate
Bucuria de a vedea tinerii absolvenţi ai Politehnicii analizând în
comun cu inginerii vârstnici tehnologia de aplicat sau metodele de încercare/
testare a performanţelor cerute unor aparate electronice speciale (ce
trebuiau să lucreze în condiţii mecano-climatice extrem de dure, de exemplu
0
la temperaturi de – 40 C, sub vibraţii/ şocuri puternice sau cu umiditate de
aproape 100%), reflectă cum nu se poate mai bine faptul că IEMI avea o
bază solidă de-a se alinia, alături de celelalte întreprinderi ale CIETC celei
de a 2-a revoluţii industriale din România, aşa cum am amintit mai sus.
Odată stabilizat personalul tehnic şi economic, odată ce fiecare îşi
cunoştea, de acum, nu numai sarcinile proprii ci şi responsabilitatea comună
ce decurgea din acestea, precum şi odată cu participarea personalului la
luarea deciziilor, IEMI a făcut un pas important în direcţia înscrierii sale în
rândurile celorlalte întreprinderi, cu vechime, de pe Platforma Pipera, ea
obţinând astfel treptat aprecierile pozitive ale acestora.
Trebuie recunoscut că existenţa într-o singură întreprindere a două
profile de fabricaţie – civil şi special (militar) – a fost în avantajul produselor
din primul profil. Aparatura electronică de uz industrial s-a aliniat, în mod
natural, exigenţelor privind calitatea impuse de proiectanţii constructivi şi
tehnologi precum şi de CTC (Controlul Tehnic al Calităţii) – cerinţe ce erau
ridicate chiar şi pentru produsele curente.
Şeful de necontestat al CTC din IEMI (pe parcursul multor ani),
inginerul Berceanu Liviu, a fost un exemplu de profesionalism, dârzenie şi
chiar încrâncenare, tipice olteanului. Ing.Berceanu nu a fost însă singur în
acest efort. Şefii secţiilor de producţie - în frunte cu ing.Popescu Gheorghe
(ulterior inginer-şef al IEMI ) - au creat în rândul muncitorilor acea stare de
responsabilitate faţă de propria lor activitate. După mulţi ani, afirm că pe
aceşti adevăraţi performeri - inginerii Popescu Gheorghe şi Berceanu Liviu
continui să-i apreciez şi să-i stimez cu multă căldură sufletească,
rămânându-le recunoscător pentru tot ceea ce au făcut în IEMI.
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Servicul Administrativ şi-a amenajat chiar o mică seră de flori la poarta fabricii din
spre strada Fabrica de Glucoză 9-11, unde era intrarea principală în sediul IEMI.
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Totuşi (întotdeauna mai există un “totuşi”!), simpla realizare şi
vânzare a produselor noastre nu era considerată în IEMI ca fiind
satisfăcătoare, decât atunci când contravaloarea producţiei vândute era şi
încasată 64. Pentru aceasta am avut lângă mine un om deosebit, economistul
Cristea Viorel – Contabilul şef – cunoscut în IEMI ca „omul care pleca ultimul
din fabrică”! El a fost cel care mi-a recomandat numirea în postul de Şef al
Serviciului Financiar pe economiştii Dăneci Ion şi Palade Aurelian (poreclit
“rechinul”). Acesta din urmă era „omul potrivit la locul potrivit”. De dibăcia,
vigilenţa şi insistenţa sa nu scăpa nici un client, fie el civil sau militar
(indiferent de poziţia sau gradul său), care să nu-şi fi achitat obligaţiile de
plată la termen.
Din acest corp de elită al economiştilor contabili - condus de
Contabilul Şef Cristea Viorel şi sprijinit de către Şefii Serviciilor Plan
(ec.Creţu Ion) şi Salarizare (ec.Zodianu Ionel) - se disting : ec.Lebu Lucreţia,
ec.Toma, ec.Negrilă Traian .
Sub conducerea şi în coordonarea Directorilor adjuncţi (comerciali)
ing.Jifcu Stelian şi ing.Iuc Nicolae, funcţionau Serviciile Aprovizionare
(condus de ec.Tăbăcaru Gheorghe), Desfacere (condus de ec.Ionescu
Andrei) şi compartimentul Export-Import (condus de ec.Duţu Gh. şi de
ec.Dan Nicola). Ele au avut o contribuţie decisivă la bunul mers al
întreprinderii Nu aş putea uita niciodată conştiinciozitatea avocatei Popescu
Vasilica - cea care plângea şi îşi cerea concediu fără plată atunci când
întreprinderea pierdea vreun proces.
Da, am fost un om norocos, lucrând alături de acest colectiv, în faţa
cărora îmi cer iertare pentru faptul că ….nu îi pot cita pe toţi ....pe toţi ....pe
toţi, aşa cum aş dori!
Confirmarea valorii capacităţilor lor indiscutabile a adus-o Revoluţia
Română din 1989 după care unii foşti “IEMI-işti” s-au afirmat şi situat pe
înalte poziţii profesionale şi intelectuale recunoscute public. Câteva
exemple:
- dr.ing.Drăgulănescu Nicolae – profesor universitar în Universitatea
Politehnică din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi
Tehnologia Informaţiei, fost Preşedinte al Comisiei Naţionale pentru
Standarde, Metrologie şi Calitate, fost Ministru Secretar de Stat (1990-1992)
- ing. Popel Eugen – fost Secretar General în Ministerul Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii, actualmente Director General al Comisiei Naţionale a Valorilor
Mobilare, CNVM.
- dr.ing.Oltu Orest - profesor universitar în Universitatea Politehnică din
Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia
Informaţiei şi managerul unei firme proprii de succes
- Nicola Dan, Anca Gh., familia ing.Ciobanu Florena şi ing.Ciobanu Mihai,
familia ing.Toma, ec. Cristea Viorel etc, - care fie şi-au înfiinţat firme de
succes, fie au fost cooptaţi în diferite firme private în care lucrează ca
experţi, sau chiar ca manageri remarcabili (vezi dna Florena Ciobanu).
De la venirea mea în întreprindere, în 1973, până la Revoluţia Română,
din 1989, IEMI a parcurs 16 ani de activitate şi viaţă, luptându-se cu
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În acei ani, indicatorii microeconomici (“de plan” – impuşi centralizat) uzuali nu se
refereau la “cifra de afaceri” (ca în prezent, în economia de piaţă) ci la “producţia
globală”, “producţia marfă” şi “producţia marfă vândută şi încasată” - evaluate atât în
unităţi fizice (număr de exemplare/ bucăţi) cât şi în lei.
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greutăţile, realizările şi eşecurile zilnice, pentru a obţine inerente rezultate
bune dar şi mai puţin bune, în funcţie de condiţiile şi cerinţele epocii…
„ŞUIERATUL VIPEREI ŞI ZÂMBETUL PARŞIV” –
23 martie 1974, ziua în care Nicolae Ceauşescu
şi soţia sa au vizitat IEMI
Presupun că această vizită la cel mai înalt nivel posibil a fost
programată la IEMI datorită, în primul rând, ritmului ridicat de asimilare a
produselor noi în această întreprindere, dar şi având în vedere perspectivele
IEMI în planul de dezvoltare, precum şi situarea întreprinderii în rândul
celorlalte unităţi cu realizări bune ce funcţionau pe Platforma Electronică
Pipera.
Este adevărat că asimilările de noi produse cât şi programul de
producţie IEMI înregistraseră până atunci o creştere importantă şi în ritm
susţinut.
În afară de producţia de aparatură electronică de măsură pentru
utilizări comune (civile) precum şi de radiotelefoane portabile, mobile şi fixe
(pe bază de licenţă SRA), în IEMI se asimilau sau se prevedea a fi asimilate
şi fabricate produsele speciale (militare) menţionate în cap III.1.
Conform uzanţelor vremurilor, vizita de lucru a “Tovarăşului” Nicolae
Ceauşescu şi a soţiei sale în IEMI a fost pregătită în mod amănunţit de către
organele abilitate stabilindu-se:
1. culoarele de vizită (traseul dus-întors aprobat)
2. culoarele strict interzise „coloanei” de vizitatori – accesul fiind
considerat neadecvat sau periculos,
3. orarul vizitei, pe fiecare secţie (la minut),
4. persoanele care aveau voie să i se adreseze “Tovarăşului”
(numai directorul sau cel întrebat),
5. modul de amenajare a toaletelor,
6. organizarea intervenţiei medicale de urgenţă (în caz de
necesitate), etc.,
7. învoirea de la serviciu a anumitor salariaţi indicaţi de organele
65
abilitate (cu recuperarea ulterioară a orelor nelucrate!).
Ordinea persoanelor din „coloana” vizitatorilor trebuia să fie
următoarea
- Nicolae Ceauşescu + Directorul IEMI,
- Elena Ceauşescu + primul Secretar al Sectorului II PCR (Lina
Ciobanu) alături de Secretarul Comitetului PCR din IEMI,
- Miniştrii, Conducerea CIETC, Conducerea ICE
- Restul personalului „acreditat” pentru a face parte din „coloana”
vizitatorilor
Era complet interzisă devierea deplasării „coloanei” vizitatorilor de la
traseul aprobat, Directorul IEMI fiind responsabil şi pentru respectarea
acestei cerinţe.
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Era vorba de anumiţi salariaţi consideraţi de MAI sau Securitate a fi potenţial
„periculoşi” pentru „înalţii oaspeţi”, datorită antecedentelor, atitudinilor şi/ sau
comportamentelor lor (mai ales foştii deţinuţi politici, cei urmăriţi informaţional şi cei
ce ar fi putut revendica ceva).
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.
Vizita a început conform programului stabilit, în aplauzele şi ovaţiile
“spontane” ale muncitorilor amplasaţi, din vreme, pe traseu, Ceauşescu
părând interesat de produse şi performanţele lor dar, de fapt, fiind în mod
vădit obosit şi limitându-se la a întreba muncitorii dacă sunt sau nu mulţumiţi
de ceea ce fac şi cu ceea ce câştigă.
Dezastrul s-a produs la întoarcere, prin hala de Prelucrări mecanice
despărţită printr-un perete de sticlă de compartimentul Sculărie. La un
moment dat, Ceauşescu, în loc să meargă înainte pe culoarul autorizat
caută să se abată spre stânga unde era intrarea în compartimentul Sculărie
(compartiment ce fusese stabilit de organele în drept ca fiind „zonă
neautorizată”)
Prevăzând primejdia, îl prind pe Ceauşescu de cot, atrăgându-i
atenţia şi orientându-l în partea opusă,spre compartimentul Strungărie (unde
montasem de curând strunguri ultra-performante, produse de firma
Schaublin), evitând astfel dezastrul care m-ar fi aşteptat.
Receptiv, Ceauşescu cedează şi recomandă să păstrăm cu grijă
aceste utilaje destul de scumpe, aduse din import. Răsuflu uşurat, însă nu
mă bucur mult timp, deoarece, după câţiva paşi, aud în spatele meu un
şuierat ca de şarpe călcat pe coadă ce-mi spunea: <Ia mâna de pe
„Tovarăşu” şi nu-l mai atinge> !!!! Era în acel şuierat atâta venin încât am
simţit că fac infarct pe ultimii metri, cât mai aveam de parcurs. Era vocea
„Tovarăşei” 66 !!
Deşi Ceauşescu nu a mai insistat şi nimeni nu părea să fi sesizat
ceva, până la ieşirea vizitatorilor din hală, am mers ca un somnambul.
Înainte de-a ieşi din IEMI, Nicolae Ceauşescu a felicitat „colectivul de
muncitori, tehnicieni şi ingineri” din întreprindere, apreciind performanţele
obţinute de colectivul fabricii. A urmat scurta mea cuvântare în care,
mulţumindu-i pentru vizită şi aprecierea exprimată, am fost parcă luminat de
Dumnezeu şi am adăugat că aceste realizări „apreciate de înalţii vizitatori”
nu ar fi putut fi obţinute dacă nu ar fi existat sprijinul şi buna colaborare din
partea ICE, ai cărui specialişti erau tot timpul alături de noi în fabrică.
Nu termin bine fraza, că iar aud în spatele meu acelaşi şuierat de
viperă al “Tovarăşei” care, de data asta, remarca cu mirare: <Ie-te-te
(expresie populară ţinând loc de <ia te uită>), am auzit şi eu un director de
uzină care recunoaşte şi apreciază contribuţia cercetării ştiinţifice la
progresul tehnicii moderne !…. Ce zici Ciocionică ?> (vipera se adresa
Directorului General al ICE – inginer, ex-colonel de transmisiuni)
Urmărindu-l însă pe Nicolae Ceauşescu care începuse să-şi ia rămas
bun de la gazde, i-am surprins un zâmbet parşiv fluturându-i pe buze în timp
ce “distinsa” sa consoartă conversa cu ing.Ciocionică despre rolul cercetării
ştiinţifice....Vizita de lucru se sfârşise!!
Au urmat şedinţele, aprecierile, criticile, programele de lucru pentru
viitor, conform “preţioaselor indicaţii primite din partea <înalţilor oaspeţi>“,
etc.
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Trecusem şi această grea probă din viaţa mea, deşi şuieratul viperei
mi-a mai dat multă bătaie de cap, deoarece “organele” 67 vroiau să ştie … ce
mi-a şuierat vipera în timpul vizitei !!!!
Dacă le-aş fi spus că mi-a şuierat să iau mâna de pe „Tovarăşu”, aş fi
încurcat-o ! Aşa că, pentru istorie, le-am spus tuturor curioşilor că „Tovarăşa”
mi-ar fi ordonat <să grăbesc prezentarea pentru a nu-l obosi pe
<Tovarăşu”>!
Cine şi câţi m-au crezut sau nu m-au crezut, nu mai are astăzi nici o
importanţă. Iată deci cum „totul este bine atunci când se termină cu bine”.
IEMI a continuat să lucreze cu tot atâta profesionalism şi devoţiune şi
în anii care au urmat, datorită, în principal, calităţii personalului său care şi-a
donat visele datoriei, bunei credinţe şi muncii.
IEMI nu a fost niciodată o cazarmă, deşi am introdus totuşi anumite
limite de toleranţă privind conduita şi performanţa, limite ce sunt liber
acceptate pe plan personal, până astăzi, în 2012, întrucât au generat unitate
prin încredere reciprocă şi camaraderie.
IEMI a rămas un exemplu de unitate şi solidaritate umană, de la
muncitor la demnitarii de azi, cu care ne mândrim…
DESPĂRŢIREA
După cum este bine cunoscut, orice început, oricât de frumos ar fi,
are şi un sfârşit. Acest moment a sosit pentru mine, în ceea ce priveşte IEMI,
în anul 1985.
În acel an, după 12 ani de activitate ca Director al IEMI, primesc
ordinul de a fi încadrat la CIETC avându-se în vedere (după cum mi s-a
comunicat) atât necesităţile acestei centrale privind sarcinile deosebit de
mari ce-i reveneau (ca urmare a începerii construcţiei Centralei Nucleare de
la Cernavodă), cât şi protocolul ce urma să se încheie între MICM şi MApN
ca directorii IEMI să facă parte din personalul MAN (informaţie neconfirmată)
Cu strângere de inimă, mă despart de IEMI, întreprinderea care m-a
format ca director şi pe care am îndrăgit-o, predând-o noului director,
ing.Preotu Eugen care, la rândul lui, o va preda, ulterior, ultimilor directori ai
IEMI, Maior inginer Vulcan Ion şi Locotenent- colonel inginer Şotropa Dan.
Voi încheia acest capitol mulţumind ofiţerilor ce au răspuns, sprijinit şi
direcţionat întreaga producţie a întreprinderii, civilă şi specială, pe tot timpul
cât am condus IEMI (1973 – 1985). TUTUROR LE MULŢUMESC.
MAREA GĂSELNIŢĂ
şi
PARANOIA LA CEL MAI INALT NIVEL, 1985 – 1990.
Prezentându-mă la CIETC, am fost încadrat ca „inginer principal I” şi
am primit, ca primă sarcină, asigurarea şi transportarea de către
întreprinderile din cadrul CIETC a furniturilor (aparate şi echipamente)
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Este vorba de “organele de Securitate” care-l însoţeau permanent în vizite şi
deplasări pe „cel mai iubit fiu al poporului”, Nicolae Ceauşescu.
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pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă, cât şi supravegherea montajului
echipamentelor produse de întreprinderile CIETC la faţa locului.
Prioritatea o aveau furniturile realizate de întreprinderea Automatica
ce erau necesare echipării camerei de comandă şi supraveghere a Centralei
Nucleare.
Privind retroactiv această perioadă, mi se părea atunci că această
sarcină era aproape imposibil de realizat, având în vedere condiţiile cerute
de securitatea nucleară şi pentru care trebuiau făcute noi asimilări de
materiale şi produse cu condiţii extrem de dure.
Şi totuşi, industria noastră electronică, aşa cum era ea pe atunci, a
reuşit !. Astăzi, în 2012, nu mai sunt tot atât de sigur că industria electronică
românească ar mai putea face faţă unor asemenea cerinţe, în aceeaşi
perioadă de timp !
Vorbind însă de acele timpuri, nu pot să nu apreciez imensele eforturi
făcute de ROMÂNIA prin întreprinderile sale de profil, mai ales în domeniul
asimilărilor şi al omologărilor.
Zilele şi lunile se derulau cu reuşitele şi spaimele lor obişnuite, la care
se adăugau încordările politice ale suspiciunilor “Marelui Conducător” care
bănuia că în jurul său s-ar afla mari comploturi...
Este perioada în care dizgraţiatul general-colonel Vasile Ionel era
exilat ca Director General la Canalul Dunăre - Marea Neagră, aproape
terminat, cu sediul la Medgidia.
Este perioada în care generalului-colonel Ion Dincă (poreclit „Ion
Teleagă”) i se dăduse mână liberă şi drept de destituire până la nivel de
miniştri pentru eventualele nerealizări privind ritmul de realizare a Centralei
Nucleare de la Cernavodă.
În anul 1987, în acele zile de tensiune maximă, sunt chemat de către
Directorul general al CIETC, ing Ion Geambaşu, care mă anunţă că, în urma
68
controlului făcut în CIETC de către o brigadă de cadrişti a Comitetului
Central (CC) al PCR, am fost apreciat ca fiind „necorespunzător din punct de
vedere. politic” încadrării mele într-o centrală industrială ce avea sarcini atât
de importante, deoarece :
a) Tatăl meu, deşi fiu de plugar dintr-o familie cu 11 copii din satul
Urluia, comuna Adamclisi, din Dobrogea, fusese monarhist (membru al
Frontului Renaşterii Naţionale), iar unchiul meu, avocatul Ionescu Ctin, din
comuna Budeşti (jud Ilfov) fusese condamnat la muncă silnică la Canalul
Dunărea-Marea Neagră.
Cu îngăduinţa cititorului, îmi permit ca, în anul de graţie 2012, să-i
aduc la cunoştinţă o întâmplare banală în fond, dar care poate explica multe
din nedumeririle de azi ale românilor:
Sunt în Constanţa ! (aug 2012) .În staţia de la Satul de vacanţă, stau
cuminte aliniate autobuzele ce-şi aşteaptă clienţii pentru scurte excursii prin
împrejurimi, cu destinaţie afişată pe parbrize. Atenţia îmi este atrasă de
itinerarul afişat pe parbrizul unui microbuz: POARTA ALBĂ – PENITENCIAR
Cu inima strânsă mă apropii de şofer şi il întreb dacă avem prilejul să vizităm
„Muzeul nenorociţilor” şi dacă există vreo placă comemorativă, sau vreo
carte cu cei ce au suferit sau au pierit la Canal.
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„Cadrist” era denumirea populară atribuită oricărui funcţionar al serviciului “Cadre”
(astăzi “Resurse Umane”) din orice organizaţie.
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Şoferul se uită la mine ca la o ciudăţenie şi în final răspunde parcă cu
sfială şi ruşine că, autobuzul trece pe lângă locul care se cheamă cum se
cheamă, dar că acolo nu este nimic de vizitat. Pe acel loc, după revoluţia din
1990, în înfiorătoarele barăci înconjurate de sârmă ghimpată, s-a înfiinţat o
crescătorie de pui de găină dar care a dat faliment în final, iar actualmente
este numai un grajd. Mă întreabă de ce mă interesează trecutul; îi răspund,
şi mă sfătuieşte (fără răutate şi poate compătimitor) să renunţ.
Abia târându-mi picioarele plec, în minte revenindu-mi un stat ce şi
astăzi mai caută rămăşiţele soldaţilor săi căzuţi în războiul din Vietnam,
pentru a-i onora în propria lor ţară şi a-i alătura familiilor lor.
b) Mama mea, bucureşteancă, provenind dintr-o familie cu 9 copii
(din care 8 fete) era fiică de avocat !
În consecinţă, contractul meu de muncă cu CIETC a încetat şi am fost
încadrat ca „inginer principal II” la IAMSAT – Întreprinderea pe care o
înfiinţasem în 1962 şi la care fusesem director timp de 9 ani !
Astfel, “Marele Cârmaci” 69, prin vigilenţa devotaţilor funcţionari de
cadre la nivel de CC, a fost scăpat odată în plus de încă un „duşman de
clasă”...! Dar, pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu, acest eveniment a
determinat parcă o trezire, o chemare la solidaritate împotriva unui regim de
teroare.
Astfel, Directorul general al CIETC, ing.Ion Geambaşu, sprijinit de
către adjuncţii de ministru ing.Jean Constantinescu, ing.Cornel Mihulecea,
ing.Necula Alexandru, în rezonanţă cu directorul IAMSAT - ing.Cioruţă Gh. au hotărât ca eu să devin salariat în cadrul IAMSAT, dar continuând să
lucrez la sediul Centralei, sugerându-mi-se să stau cât mai mult pe şantierul
Centralei Nucleare de la Cernavodă, unde avea lucrări în curs şi IAMSAT-ul,
ţinând astfel spatele asalturilor nervoase ale generalului colonel Ion Dincă
(poreclit „Ion Teleagă”)
Cinste acestor oameni, toată cinstea acestor curajoşi ROMÂNI, care
în acele momente şi-au asumat răspunderea de-a acţiona pentru binele unui
om şi în favoarea realizării unei sarcini. Acest aranjament tacit satisfăcea –
atât cât se putea pe atunci – toate părţile implicate, atât pe cei din Bucureşti
şi care erau astfel sesizaţi operativ de tot ce se întâmpla pe şantier, cât şi pe
mine care, fiind constănţean, puteam face acum naveta zilnic (dimineaţa şi
seara) cu trenul denumit “ATOMUL” (la care aveam un abonament ce nu mi
s-a decontat niciodată!!!).
Tăvălugul cadrist însă nu s-a oprit la mine. Ca urmare a unor intrigi,
zvonuri, intervenţii, oameni de mare calitate profesională şi morală ca
directorul ing. Gh.Cioruţă de la IAMSAT precum şi expertul în utilaje din
MICM, ing.Ovidiu Neţa, Şef al compartimentului Livrări complexe sunt
desărcinaţi din posturile lor şi transferaţi la CIETC, în funcţii de „inginer
principal”, pentru asigurarea furniturilor necesare Centralei Nucleare de la
Cernavodă. Aceşti doi colegi, fără de care nu aş fi putut rezista pe şantier,
sesizau din timp conducerea CIETC asupra eventualelor devieri de la
termenele stabilite ale unor furnituri, iar eu, acolo la Cernavodă, ştiam cum
să prezint problemele la nesfârşitele şedinţe de comandament. Tot datorită
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“Marele Cârmaci” sau „Marele Timonier” – metafore inventate de mass-media
„epocii de aur” pentru a-l desemna pe Nicolae Ceauşescu.
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lor, începusem să vin mai des la Bucureşti atunci când ei îmi semnalau o
atmosferă mai calmă.
Evenimentele de la Timişoara din decembrie 1989 m-au găsit în
Bucureşti, la CIETC, unde am rămas şi de unde am ieşit printre primii la
pensie în anul 1990, fără regrete şi cu satisfacţia lucrului bine făcut.
Mulţumesc „bănăţeanului din Timişoara” - ing.Gheorghe Cioruţă,
“ardeleanului din Făgăraş” - ing.Olimpiu Neţa, inginerilor Jean
Constantinescu, Cornel Mihulecea şi Ion Geambaşu - pentru spiritul lor de
camaraderie şi solidaritate de care au dat dovadă faţă de mine.
Le mulţumesc tuturor!.....
Paşii mei – azi pierduţi – s-au oprit atunci !
P A R T E A IV-A
CUVINTE DESPRE EPILOG
Curajosul demers de a privi în propria mea viaţă mi-a fost indus de
doi oameni cu totul deosebiţi:
- Doamna dr ing Nona Millea, expert în electronică şi responsabil de
ramură în fostul CNST, o doamnă cu un echilibru şi o voinţă extrem de
puternică şi
- Domnul prof.univ.dr.ing Nicolae - George Drăgulănescu, de la
Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din
Universitatea Politehnică din Bucureşti, fost salariat al IEMI şi autor al multor
cărţi, articole şi manuale.
Aceşti oameni m–au impresionat atât prin cunoştinţele lor privind
tematica deloc uşoară a dezvoltării electronicii româneşti, cât mai ales prin
altruismul şi detaşarea lor faţă de aspectele materiale implicate de editarea
acestei cărţi.
Fără acceptul lor, aduc la cunoştinţă celor « curioşi » că, pentru a
face faţă tuturor cheltuielilor inerente tipăririi volumului I, dna Nona Millea şia închiriat propriul apartament şi locuieşte şi în prezent într-o cameră, pentru
ca, din chiria obţinută, să poată suporta şi cheltuielile de apariţie ale acestui
volum. Ce distanţă uriaşă între acest om şi.....alţii !!.....
De asemenea, cartea nu ar fi putut fi scoasă dacă nu ar fi existat acei
oameni minunaţi de odinioară – de la miniştri la muncitori - care au contribuit
la construcţia unei ramuri de vârf a industriei româneşti.
În final,
Îndrăznesc propunerea ca Primăria Municipiului Bucureşti sau
Primăria Sectorului I să realizeze pe Platforma Electronică de la Pipera o
Expoziţie a „Electronicii Româneşti - de la începuturile sale şi până în
prezent”.
IN MEMORIAM
CUVINTELE ROSTITE PENTRU
CEI CE ŞI-AU INCHINAT VIAŢA DATORIEI
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12 Dec 2009
Preţuit coleg şi prieten, IULIAN CĂPRARU,
Iată clipa ! Clipa în care corpul tău a obosit, aşa după cum, uneori,
discutam în după amiezi mai puţin încrâncenate.
Clipa ce va veni pentru fiecare dintre noi şi pe care ai parcurs-o astăzi
singur, pentru a te întâlni cu Stamate, cu Cîntar, cu Duţu, Palade, Lebu, şi
alţii – toţi plecaţi dintre noi…..
Te vom reţine şi stima ca pe un om obiectiv, de mare echilibru, un om
al realizărilor performante, dar a cărui glorie a fost de multe ori, din păcate,
însuşită de alţii….
Ţi-ai iubit munca şi colegii ca pe familia ta (atât de mult încercată şi
căreia i-ai închinat azi, cu recunoştinţă, sufletul tău….)
Dacă acolo pe unde ai ajuns acum ai nevoie de mărturia noastră, cu
toţii ţi-o vom da : “Pe acest pământ nu ai făcut niciodată vreun rău
aproapelui tău ....”
Odihneşte-te cu sufletul împăcat, Iulian !
În numele colegilor tăi,
Ştefan Dincă.

Dragă frate şi stimate coleg CORNEL SMĂRĂNDESCU,
Ai trecut prea devreme pragul despre care vorbeam uneori, în
pauzele scurte, rar îngăduite.
Eu mă temeam de acest prag , tu îl apreciai curios.
Trei lucruri ne-ai lăsat azi la capăt de drum:
- Credinţa ta în stăpânul şi singurul Dumnezeu,
- Iubirea ta pentru minunata ta familie
- Priceperea şi vrednicia pe care le-ai închinat cinstei şi dăruirii către
oameni.
Te-am întâlnit atunci când, plecând de la tine de acasă în noaptea
marelui cutremur (1977), alături de echipa ta de aur, ai vegheat ca pierderile
instalaţiilor din fabrică să fie cât mai mici.
Te-am întâlnit şi atunci când, fără să dormi o clipă, ai repus în
funcţiune instalaţiile de la Popeşti Leordeni.
Te-am întâlnit şi atunci când, în Staţia de racord adânc, deşi erai rupt
de oboseală, te străduiai să dai viaţă uriaşelor furnale de la Galaţi.
Ploieşti-ul îşi mai aminteşte, poate, că cel care a contribuit la
revenirea luminii electrice în casele lor se numea Cornel, şi că, în acele
momente, a avut-o tot timpul pe Doiniţa aproape de el.
I-ai ajutat pe toţi cei aflaţi în nevoie, iar în balansoarul din curtea ta
mi-ai mărturisit că Bunul Dumnezeu te-a îndrumat şi ajutat să laşi în locul tău
pe minunatul tău fiu Dragoş, noul cap al familiei tale.
Ai plecat fratele meu, puţin grăbit, puţin obosit… lăsând în urmă
durere şi lacrimi pământene, dar cu mulţumirea pe care numai Bunul
Dumnezeu o dă fiecăruia din noi.
Familia şi colegii la catafalcul tău, Cornele
Ştefan Dincă
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POST SCRIPTUM
Cer iertare cititorilor acestor rânduri (în mod deosebit doamnei dr.ing
Nona Millea şi domnului prof.univ.dr.ing Nicolae - George. Drăgulănescu)
îndrumătorii mei în a scrie amintiri, pentru răbdarea şi înţelegerea acordate
concepţiei şi voinţei mele de-a prezenta electronica românească văzută nu
atât prin prisma aparatelor şi componentelor realizate în IEMI ci, mai ales,
prin evidenţierea eforturilor oamenilor de specialitate care au clădit şi
dezvoltat electronica românească, pe parcursul multor ani şi care m-au
ajutat să înţeleg mai bine efortul lor de specialişti într-un domeniu atât de
nou, dinamic şi important.
Conform înţelegerii avute încă de la început, persoanele mai sus
menţionate au fost de acord ca eu să prezint materializarea efortului creator
al acelor specialişti cu cunoştinţe superioare în domeniul electronicii, rolul
directorului (ca inginer mecanic) şi al celorlalţi colaboratori
(economişti,contabili, jurişti etc.), limitându-se la a sprijini cu consecvenţă
acest uriaş efort şi această calificată construcţie.
Nu mi-am permis judecăţi de valoare privind electronica profesională
românească, dar m-am bucurat de ea, alături de cei care au creat-o.
Acum, la sfârşitul amintirilor mele, mă gândesc că, poate, era mai
corect ca periplul meu prin viaţă să nu-l intitulez “Pe urmele paşilor pierduţi”
ci … „Un mecanic printre electronişti” !!!
Rămân recunoscător tuturor acelora care m-au ajutat şi înţeles !...
III.6.2 SALARIAT LA IEMI.
ing. Ion Dima, SUA
Faptul că unii foşti salariaţi ai întreprinderilor şi instituţiilor situate în
fosta “platformă industrială electronică” Pipera din Bucureşti s-au hotărât să
scrie o istorie a acestora şi faptul că mi s-a propus şi mie să contribui cu
câteva pagini la această inedită şi amplă lucrare m-au făcut să-mi revăd
întreaga viaţă.
Ca o figură de stil, aş putea spune că am avut şase vieţi. În realitate
este vorba de şase perioade distincte în viaţa mea.
De la naştere până în 1954 am avut o viaţă obişnuită, dacă se poate
spune aşa, când am trăit acel devastator al doilea război mondial. Totuşi să-i
zicem viaţă obişnuită. Am fost la „şcoala primară” (cum erau numite primele
patru clase „elementare” înainte de comunişti) şi la liceu. Am fost un timp
student neisprăvit la ceea ce comuniştii au numit Institutul de Ştiinţe
Economice şi Planificare - rebotezarea fostei Academii Comerciale, pe
numele ei complet înainte de comunişti, Academia de Înalte Studii
Comerciale şi Industriale. După mai mulţi ani, ISEP.- ul a fost şi el rebotezat,
tot de comunişti, în Academia de Ştiinţe Economice, aşa cum se numeşte şi
astăzi. Am spus student neisprăvit, pentru că din 1948, când am intrat la
acel Institut şi până în 1954, când am fost arestat, n-am reuşit să promovez
decât doi ani. Astfel, în 1954, am devenit clientul Securităţii. Aici s-a încheiat
prima mea viaţă.
Din 1954 până în 1964 am fost “pensionar al Statului”, cea mai mare
parte din această perioadă petrecându-mi-o la închisoarea din Aiud – altfel o
staţiune semi-montană foarte plăcută. Aceasta a fost a doua mea viaţă, fără
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grija zilei de mâine şi având ca pază personală numai colonei de Securitate;
această viaţă poate fi povestită într-un alt context.
A treia viaţă a mea se întinde pe 14 ani, din 1964 până în 1978.
Prima limită mărginind eliberarea din închisoare, iar ultima plecarea mea în
America. Aceasta a fost a treia mea viaţă şi despre această perioadă va fi
vorba în cele ce urmează.
Vieţile numărul 4, 5 şi 6 sunt constituite din următorii 14 ani petrecuţi
în New York iar restul anilor, până în prezent (2011), sunt divizaţi în două
perioade. Din New York, în 1992, m-am relocat în centrul Statelor Unite, în
statul Illinois, pe undeva pe lângă oraşul Saint Louis. Aici am mai muncit
încă 15 ani. Nu vă miraţi; în America se munceşte până la adânci bătrâneţe!
Aceasta a fost cea de-a 5-a mea viaţă, iar în 2007 m-am pensionat, la vârsta
de 79 de ani, începând a 6-a şi ultima (?) mea viaţă. În cea eternă nu cred...
Odată eliberat din închisoare a trebuit să-mi găsesc un „loc de
muncă” pentru a-mi asigura existenţa. Astfel, după o încercare nereuşită în
domeniul Contabilităţii care, de altminteri nici nu-mi plăcea, am fost angajat
la Întreprinderea ELECTRONICA din Bucureşti, fiind repartizat la Secţia
Televizoare, ca muncitor necalificat, în vederea calificării. Când au început
să ne pregătească pentru calificarea în meseria de muncitor electronist (pe
scurt electronist) au pus un maistru să ne vorbească despre „circuitul
oscilant”. Habar n-aveam cu ce se mănâncă aşa ceva! În viaţa mea nu
auzisem de el ! Oscilaţii, schimbări alternative, nehotărâri, hai, mai treacă
meargă, dar circuit oscilant ? Asta nu era nimic însă, se putea învăţa, dar
să-l fi auzit pe acel „maestru” cum se „câcâia”, se „mâmâia”, se „bâbâia”…
Doamne-doamne ! - mi-am zis - de la ăsta să învăţ eu carte ? Păi, eu am
stat în celulă cu profesorul Manu, cel mai mare fizician atomist al nostru –
căruia nu-i făcea faţă decât Horia Hulubei; avocatul Horia Cosmovici, despre
care, la vremea aceea, se spunea că era cel mai cult om din România;
profesorul Motaş, filozoful Ţuţea... Poeţi ca Radu Gyr, Nichifor Crainic,
Vasile Voiculescu...Din generaţia tânără - Constantin Oprişan, Demostene
Andronescu... Chiar dacă nu am împărţit celula cu toţi, totuşi cunoştinţele
lor, operele lor circulau din celulă în celulă şi foarte multe ajungeau şi la
mine. Maistrul ăsta incult mă „învaţă” pe mine? Nu, eu trebuia să-mi continui
studiile.
În martie 1965 a murit Gheorghe Gheorghiu-Dej. În urma morţii
acestuia, Gheorghe Maurer a avut proasta inspiraţie să-l recomande la şefia
partidului pe Nicolae Ceauşescu. Ştiţi de ce spun aceasta. Ceauşescu însă
ne-a fost de bun augur nouă, celor ieşiţi din puşcării. În acea perioadă la
Ministerul Învăţământului se afla un om înţelept pe nume Ilie Murgulescu,
cred că nu greşesc. Acel ministru i-a şoptit noului Prim Secretar că printre
foştii deţinuţi politici eliberaţi, se află o mulţime de studenţi, care nu şi-au
terminat studiile şi că aceştia ar fi mult mai folositori ţării dacă şi-ar termina
studiile decât dacă ar rămâne muncitori necalificaţi. Ceauşescu, fidel
concepţiei comuniste „urmaşul ponegreşte pe înaintaş”, a găsit repede încă
un motiv să-l blameze pe Dej şi a dat repede un Decret, prin care permitea
studenţilor neisprăviţi să-şi termine studiile. Astfel am primit de la A.S.E. o
scrisoare, prin care eram invitat să mă reînscriu la Facultate. M-am sfătuit cu
nevastă-mea – între timp mă căsătorisem, căci eram grăbit să am un băiat băiat şi băiat a fost ! – privind perspectiva deschisă de a-mi continua studiile.
Soţia mea, femeie practică, de altfel ca toate femeile, şi cu experienţa vieţii
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în comunism, mi-a spus: „un economist, care face parte din personalul
administrativ, la cea mai mică reorganizare - şi asta e o practică la comunişti
- poate să-şi piardă postul. Şi cine va fi primul pe listă la pierderea postului ?
De bună seamă fostul deţinut politic. Şi acela vei fi tu. Dacă ţii neapărat să
faci studii superioare, du-te la Politehnică”. Astfel, din 1966 am început să
mă pregătesc la Matematici inginereşti, căci cele economice difereau
fundamental de acestea.
În vara acelui an, 1966, unul din inginerii Secţiei Televizoare, Niţescu,
probabil din dispoziţia conducerii fabricii sau de mai sus, ne-a strâns pe toţi
cei ce lucram în această Secţie, să ne ţină un „discurs”. Ce-a vorbit, nu-mi
mai amintesc. Probabil că a lăudat partidul, nu se putea altfel, a lăudat
fabrica noastră, ne-a lăudat sau felicitat pe noi, muncitorii secţiei, doar eram
clasa conducătoare în statul comunist, şi la urmă, asta mi-amintesc foarte
bine, ne-a informat, că din fabrica „noastră”, ELECTRONICA, se vor naşte
alte şase fabrici. La auzul acestor cuvinte, toată mulţimea a izbucnit în
aplauze. M-am gândit atunci: iată ce înseamnă psihologia mulţimii, e
suficient să o lauzi puţin şi să-i promiţi marea cu sarea, ca mai toţi să nu mai
gândească nimic şi să-ţi cadă la picioare.
În anul următor, 1967, am fost admis la Politehnică, Facultatea de
Electronică şi Telecomunicaţii, la cursurile serale. Cum la Secţia Televizoare
lucram în trei schimburi, am fost mutat la o altă Secţie, unde aveam să
lucrez numai în schimbul „unu”, adică numai dimineaţa, ca să pot merge
seara la cursurile Politehnicii. Pe atunci, prin lege, fabricile, întreprinderile,
instituţiile aveau obligaţia să asigure elevilor şi studenţilor seralişti
posibilitatea de a frecventa cursurile serale. Că m-au mutat la altă Secţie,
era un lucru normal, dar la ce Secţie m-au mutat, a fost o mare surpriză
pentru mine. La „Secţia Specială”. Asta însemna secţia care lucra pentru
Armată. Cum, în comunism, Armată şi Interne înseamnă „secretosecretissima”, m-am întrebat: cum de mi-au permis să lucrez aici ? Nu cred
că mi-am lămurit vreodată întrebarea, dar un oarecare răspuns cred că l-am
avut mult mai târziu, răspuns despre care voi vorbi la timpul respectiv.
Deocamdată menţionez că n-am fost transferat singur, ci împreună cu o
domnişoară, tovarăşă, mă rog, Constantinidi. Această fată, după câte am
aflat mai târziu, era copila unor greci, care făcuseră parte din armata de
partizani a aşa zisului general Marcos,luptătorul comunist pentru „eliberarea”
Greciei prin 1945-1948 şi care, pierzând „războiul de eliberare”, s-a refugiat
cu oamenii lui, prin ţările comuniste, deci şi prin România. Prezentându-mă
la şeful noii secţii, pe numele lui Emil Dragu, am fost martorul unei discuţii
telefonice între Dragu şi inginerul Ghiţă. Mi-am dat seama cu cine vorbea
Dragu, căci a pronunţat numele interlocutorului - Ghiţă. Acest inginer, oltean,
de reţinut acest lucru, era secretarul de partid pe întreaga uzină
ELECTRONICA. L-am auzit, de altfel nici nu se ferea, pe Dragu, zicând:
“deci Dima, da; Constantinidi, nu”. N-am dat atenţie atunci acestui lucru, dar
am fost contrariat de ce acea tânără nu era admisă, căci fata aceea nu avea
atâtea bube în cap ca mine, şi totuşi doar eu am fost admis. Târziu de tot am
realizat, după ce am aflat naţionalitatea ei, că ea nu avea cetăţenia română
şi că partidul comunist, oricât de comunist era, nu le acorda totală încredere
acestor imigranţi, deşi erau comunişti. De altfel, după o amnistie dată în
Grecia, prin 1975-1976, foştilor luptători ai lui Marcos, toţi sau marea lor
majoritate, s-au întors în ţara lor.
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Secţia Specială nu-şi avea sediul în uzina ELECTRONICA, ci într-o
clădire amărâtă, pe strada Venerei. Asta, cred, pentru a nu se şti ce se
lucrează acolo. Era „secret militar”!.
Am început să lucrez aici, unde şef era un bătrânel pe nume Ion
Cipek; maistru era un tânăr, pe nume Popa Jean, care era şi el student
seralist în anul V. Din conducere mai făcea parte un tânăr inginer, Liviu
Berceanu, oltean, despre care va mai veni vorba.
În această clădire, produsele pentru armată se asamblau la etajul II,
de fapt un pod, unde nu puteai intra, uşa fiind permanent încuiată, decât
dacă sunai la sonerie şi cineva din interior îţi deschidea. Nu intrai decât dacă
lucrai acolo sau dacă făceai parte dintre militarii însărcinaţi cu
supravegherea şi preluarea produselor.
Într-una din zile - asta cred că se întâmpla prin 1968 - urcând spre
atelierul în care lucram, pe scară, m-a ajuns din urmă un tânăr cam de
vârsta mea. Înalt, subţire, cu faţa prelungă şi chelie foarte pronunţată. Nu-mi
aminteam să-l mai fi văzut vreodată pe-acolo. Mi s-a adresat foarte politicos,
întrebându-mă, dacă nu ne-am mai întâlnit în alte împrejurări. Mi-am răscolit
memoria. Semăna foarte bine cu un coleg de puşcărie, dar acela era mai
înalt şi mult mai bine legat. Nici gând să fie acela. I-am răspuns că nu-mi
amintesc. Am mai schimbat câteva amabilităţi, apoi, ajungând la etajul I, mia spus că el lucrează acolo şi mi-a întins mâna. I-am strâns-o şi, după
obicei, aproape automat, am zis: Dima. El mi-a răspuns: Neacşu şi ne-am
despărţit, eu continuându-mi drumul la ”cucurigu”.
Ajungând la locul meu de muncă, nu-mi dădeau pace două lucruri:
figura lui Neacşu, care mi-era cunoscută, nu mai încape discuţie şi
întrebarea lui dacă nu ne-am mai întâlnit în alte împrejurări. Lucram ce
lucram acolo, dar gândul îmi stătea numai la „noua” mea cunoştinţă. Deodată memoria m-a ajutat: Neacşu, Neacşu, ăsta e colegul meu din clasa a
şasea de liceu. Câteva cuvinte despre Neacşu Nicolae, numele complet al
fostului meu coleg. Am fost colegi numai în clasa a şasea. Venise de la un
alt liceu. În clasa aceea eram vreo 30 de elevi. Dacă puneai cunoştinţele
noastre, ale celor 29 de elevi, pe talerul balanţei şi pe celălalt taler puneai
cunoştinţele lui Neacşu, cunoştinţele lui erau de departe mult mai grele
decât ale noastre, ale celorlalţi. Acesta era Neacşu Nicolae. Am părăsit locul
meu de muncă şi m-am dus în biroul lui Neacşu. I-am reamintit de unde ne
cunoaştem. Şi-a adus şi el aminte. Imediat am redevenit „per tu”. Am
schimbat câteva păreri despre foştii colegi şi profesori, apoi mi-a spus că el
nu este salariatul ELECTRONICII, ci al unei noi fabrici, care se va desprinde
din ELECTRONICA.... şi care se va numi FEMI. Mi-a mai dat şi alte
amănunte. Am plecat înapoi la locul meu de muncă şi mi-am adus aminte de
şedinţa de la Secţia Televizoare, şedinţă în care inginerul Niţescu ne
anunţase că din ELECTRONICA se vor naşte alte şase fabrici. Deci FEMI.
va fi una din acele noi fabrici. M-am întors la locul meu de muncă de la
„cucurigu”.
Această Secţie a ELECTRONICII din strada Venerei era de fapt o
mică făbricuţă. La parter era atelierul de prelucrări şi ajustări mecanice, la
etajul I era atelierul de aparatură electronică de măsură şi control - căruia,
din nu ştiu ce motive, i se spunea Atelierul de Electronică Industrială, ca şi
cum celelalte aparate pe care le fabrica ELECTRONICA nu erau tot
industriale - iar la etajul II, adică “în pod”, după cum am mai spus, era
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atelierul care lucra pentru Armată. Acestui Atelier i se spunea Secţia
Specială.
După mai multe luni, a început să se discute în atelier, ceea ce
aflasem de la Neacşu, anume că noi ne vom transforma într-o altă fabrică.
A mai trecut un timp, discuţiile în atelier continuând pe tema noii
fabrici, când şeful atelierului, Ion Cipek – nea Jean, cum îi spuneau prietenii
-, ne-a spus că va mai curge multă apă pe Dâmboviţa până la construirea
fabricii noi, şi că pe terenul „acela” din Pipera - aflaserăm unde va fi
amplasată noua fabrică - nu s-a bătut nici măcar un ţăruş, care să marcheze
începutul construcţiei.
Cred că era prin toamna lui 1969 când curiozitatea, deşi nu sunt
curios din fire, m-a împins spre locul unde trebuia să fie sediul noii noastre
fabrici. Mi-am luat „flăcăul” în vârstă de un an şi vreo patru luni - între timp
soţia mea îmi făcuse cadou o asemenea minune - şi am plecat în Pipera,
cartierul în care „iubitul” nostru partid hotărâse că va fi „platforma industrială
electronică”. Ajuns la faţa locului, am văzut nişte stâlpi de beton înfipţi în
pământ în poziţie verticală. De acum era clar, fabrica începuse să fie
construită.
Am spus mai înainte că, la atelierul care lucra pentru Armată, veneau
militari, mai ales ofiţeri, care, nu numai că preluau produsele fabricate pentru
ei, dar le controlau în permanenţă căci se părea că, în fond, ei erau
conducătorii efectivi ai acestui atelier. Şeful lor era un maior, Marin Bogatu,
oltean. Trebuie reţinut şi acest lucru.
Maiorul Bogatu era un om la vreo 50 de ani, mai spre mărunţel decât
înalt, brunet, chiar ţigănos şi, pentru vârsta lui, cam bine hrănit. Era jovial,
prietenos cu toată lumea, chiar grijuliu, avea atitudinea ofiţerului care trebuia
să aibă grijă de fiecare om din unitatea încredinţată lui. Povestea odată, că
până la vârsta de 20 de ani fusese ţăran la coasă. Abia după ce s-a dus la
armată a intrat în legătură cu partidul. După un timp a început să mă bage şi
pe mine în seamă şi să se apropie de mine dar eu, care venisem de unde
venisem, priveam cu foarte multă susceptibilitate pe orice membru de partid
care încerca să-mi câştige prietenia. Eram ca un arici cu ţepile ridicate tot
timpul împotriva acestor oameni. Răspundeam amabil, dar sobru. De altfel,
timp de trei ani cât am lucrat la Secţia Televizoare, n-am zâmbit niciodată
nimănui.
În sfârşit, a venit şi ziua în care ni s-a comunicat oficial că noi, cei din
Venerei, împreună cu o secţie a altei întreprinderi, ELECTROMAGNETICA,
vom deveni o fabrică independentă, care se va numi: FEMI. Dar ce voiau să
însemne aceste iniţiale ? „Naşii” noii fabricii fuseseră puşi la grea încercare
pentru a-i găsi un nume. Numele fabricii trebuia desigur să arate ce
producea ea. Această fabrică urma să producă aparatură electronică de
măsură şi control, adică pentru măsurători electronice şi controlul acestor
măsurători. Mai trebuia să producă aparatură electronică necesară în
industrie. De aparatura militară nu se pomenea nimic. Deci - aparatură
electronică de măsură şi control şi altă aparatură electronică necesară în
industrie. Cum va suna deci numele fabricii ? Le-a trebuit „naşilor” o
concentrare maximă a noţiunilor şi astfel au găsit: Fabrica de Electronică de
Măsură şi Industrială, FEMI. Am aflat mult mai târziu că, de fapt, fabrica ar fi
trebuit să aibă denumirea Fabrica de Electronică de Măsură şi Electronică
Industrială, ceea ce prescurtat ar fi revenit la F. E. M. E. I., ori asemenea
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iniţiale ar fi dat naştere la ciudate interpretări. În consecinţă s-a renunţat la al
doilea E. Deci : FEMI.
Nu-mi mai amintesc bine cine ne-a anunţat, dar maiorul Bogatu a
jucat şi el un rol mare în această noutate. El a fost cel care ne-a anunţat că,
pentru acomodarea cu secţia de la ELECTROMAGNETICA unii dintre noi,
cei ce lucram în Secţia Specială, vom lucra timp de câteva luni acolo. A
început să rostească numele celor ce vor face deplasarea şi, cum era lângă
mine când ne anunţa, a spus: va merge şi „tovarăşul” Dima. Nu vă spun ce
„măgulit” m-am simţit când am auzit că sunt înălţat la rangul de „tovarăş”,
tocmai eu, fostul „bandit”, „criminal”, „duşman al poporului”, etc., dar se pare
că timpurile îşi puseseră noi ochelari.
Întreprinderea ELECTROMAGNETICA din Calea Rahovei era fosta
fabrică STANDARD TELEFOANE. Aici se fabricau telefoane, dar avea şi ea
o secţie care lucra pentru armată, asigurând acestei instituţii aparatura de
comunicaţii radio-telefonice. De această fabrică mă lega o amintire din
adolescenţă. În 1944, din cauza bombardamentelor americane, secţia care
lucra pentru armată a lui STANDARD-TELEFOANE se refugiase în comuna
Curcani-Ilfov, unde mă născusem şi unde mă aflam refugiat şi eu.
STANDARD-TELEFOANE îşi instalase atelierul în clădirea şcolii comunale.
Cum Ion Antonescu obligase elevii de liceu să facă „muncă de folos
obştesc”, un fel de muncă „voluntară” a comuniştilor, directorul şcolii se
ocupa de noi şi ne chema la şcoală de la opt dimineaţa până la prânz, unde
„ardeam gazul de pomană”; mai mult cochetam cu fetele, dar şi ele cu noi.
Astfel am avut posibilitatea să-l vedem - cei mai mici - şi să-l cunoaştem doar unii dintre cei mai mari - pe şeful atelierului STANDARD-TELEFOANE.
Se numea Mielu Dumitrescu. Era un bărbat înalt, bine legat, dar nu gras, cu
alură atletică şi, deşi încă relativ tânăr, care, deşi avea între 45-50 de ani,
era complet albit.
Trebuie să fac o mică digresiune. În timpul ultimului război mondial,
avioanele americane, în misiunea lor de bombardare a Bucureştiului, plecau
de la Foggia, din Italia, traversau Marea Adriatică şi Iugoslavia, apoi urmau
firul apelor Dunării până la râul Argeş, urcau pe firul Argeşului până la
Dâmboviţa şi de-aici luau direcţia Bucureşti. Cum satul meu, Curcani, este
aşezat pe Argeş, la numai 15 km de Olteniţa, avioanele treceau pe deasupra
satului nostru. De multe ori le număram. Treceau cu sutele. În câteva rânduri
s-au angajat lupte aeriene între avioanele noastre şi cele ale lor. De câteva
ori am observat că băieţii cei mari, din clasele superioare 7-8 (11-12 de
acum) – eu fiind doar în clasa a 3-a – stăteau foarte aproape de zidurile
şcolii, în dreptul ferestrelor şi ascultau foarte atenţi. Ce ascultau, nu ştiam.
Într-una din zile, când se dădea o asemenea luptă aeriană, m-am dus şi eu
lângă ei, am ascultat şi am auzit: „Priveşte în dreapta”, „Unde te duci ?
Întoarce-te repede”. „Vorbesc aviatorii între ei în luptele cu americanii”, mi-a
explicat un băiat mai mare. Mai târziu, când am mai crescut şi am învăţat
mai multe, mi-am dat seama că cei de la STANDARD-TELEFOANE, care
fabricau aparatură radio pentru aviaţie, cunoşteau lungimile de undă prin
care comunica aviaţia română şi atunci, în 1944, îşi acordau aparatele lor de
radio pe acele lungimi de undă putând asculta astfel conversaţiile aviatorilor
români.
Dar să lăsăm deoparte amintirile mele despre STANDARDTELEFOANE şi să revenim la întreprinderea ELECTROMAGNETICA.
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Într-o bună dimineaţă, era probabil o zi de luni, cei desemnaţi să
lucreze la Secţia Specială a ELECTROMAGNETICII, în Pipera - viitorii
„Femişti” - ne-am prezentat la datorie, la sediul din calea Rahovei. Maistrul
şef al secţiei unde aveam să lucrăm se numea Mircea Mateescu, avea cam
anii mei, dar era încărunţit bine. El avea să fie maistrul pentru producţia
militară al celor două secţii „înfrăţite” în ceea ce urma să fie FEMI. Eah ! Un
alt maistru. De n-ar fi ca ăla cu ccc, mmm, bbb, de la ELECTRONICA!
Aici, la ELECTROMAGNETICA, am avut o mare surpriză - Doamna
Ţane. O femeie cam de vârsta mea – cca 40 de ani – drăguţă, dar cu părul
complet alb. Ce Dumnezeu se întâmplă la STANDARD-TELEFOANE de
toată lumea albeşte devreme ? E o viaţă atât de grea aici ? Mai grea ca la
puşcărie ? Apropos, când m-am întors din puşcărie nimeni nu-mi dădea mai
mult de 26 de ani. De fapt aveam 35! De ce era pentru mine o surpriză Dna.
Ţane ? Când i-am povestit de refugierea STANDARD-TELEFOANE în satul
Curcani, mi-a spus că şi dânsa era printre cei ce se refugiaseră acolo. I-am
amintit de Mielu Dumitrescu. Era demult pensionar. Am rămas în relaţii bune
cu dânsa, doar ne legau amintiri din aceeaşi perioadă şi din acelaşi sat. Mai
târziu m-am întrebat de ce salariaţii tineri ai STANDARD-TELEFOANE nu
întreţineau legături cu tineretul din sat ? Răspunsul era, probabil că aveau
consemn, pentru a nu divulga ce lucrau ei acolo. Probabil. … N-am întrebato niciodată pe Dna. Ţane.
La ELECTROMAGNETICA mă aştepta o altă surpriză, legată de
părul alb. După câteva zile de lucru la noua întreprindere aveam să-l văd pe
şeful secţiei, adevăratul ei şef, nu maistrul Mateescu, ci inginerul Iulian
Căpraru. Un bărbat înalt, plin binişor, cu pas măsurat, cumpătat, dar ferm,
sobru, cu voce calmă, dar sigură şi cu părul complet...alb. Doamne ! Alt
Mielu Dumitrescu. Aici e o tradiţie ? Şef al acestei secţii nu poţi ajunge dacă
nu eşti albit ? Nu vă minunaţi. Acum anticipez. Tradiţia se va păstra.
Reţinem deci, că secţia care lucra pentru Armată de la
ELECTROMAGNETICA s-a unit cu secţia soră de la ELECTRONICA şi a
ajuns la F.E.M.I., unde am lucrat şi eu timp de şapte ani.
În 1977 am făcut o cerere la Ambasada Statelor Unite ale Americii
din Bucureşti, cerând viză ca să mă stabilesc în ţara lor. În consecinţă, am
fost transferat înapoi la ELECTRONICA, de unde, în 1978, m-am „transferat”
în U.S.A. După 17 ani, în 1995, m-am întors - pentru prima dată după
plecarea mea definitivă în 1978 - în ţară. Una din dorinţe a fost să-mi revăd
colegii de la F.E.M.I. (denumită acum, de fapt de mult timp, IEMI.), de care
eram mult mai legat decât de cei de la ELECTRONICA. Surpriză: inginerul
şef al fabricii era Liviu Berceanu, dar nu aceasta era adevărata surpriză, ci
faptul că inginerul Berceanu, inginerul şef al fabricii, care într-un sens
continua secţia producţiei militare de la STANDARD-TELEFOANE, deşi
tânăr, cam cu 15 ani mai tânăr ca mine, avea şi el părul complet alb. Ce se
întâmplă, Doamne, cu această “tradiţie” ? Eu abia începeam să încărunţesc.
Dar să revin la povestea întreprinderii FEMI. În 1970, când prima
parte din sediul fabricii - atât cât fusese „planificată” - încă nu era complet
finisată, în sfârşit, am început „să lucrăm” acolo. „Să lucrăm” e un fel de a
spune, că de fapt nimeni nu făcea mai nimic. Era un exemplu de organizare
(sau, mai corect spus, de dezorganizare) tipic comunistă. Dar să las
organizarea. Am să prezint acum, după câte am aflat şi am dedus cu timpul,
felul cum a fost concepută această fabrică.
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Adevăratul ei scop era să lucreze pentru Armată, dar trebuia ca ea să
aibă un aspect de producţie civilă. În consecinţă, “faţada” ei principală era
producerea de aparatură pentru măsurări electronice. Producţia pentru
Armată era trecută cu vederea, trebuia privită ca un fleac acolo, deşi ea
avea să aducă fabricii cei mai mulţi bani.
Conducerea întreprinderilor, în general, era pe atunci compusă din
Director, Inginer-şef, Contabil-şef şi alţi conducători de sectoare, în funcţie
de mărimea sau complexitatea lor. FEMI., nefiind o întreprindere prea mare,
avea, pe lângă cele trei funcţii arătate mai sus, şi un Director Comercial. Ce
era şi ce făcea acest Director Comercial n-am ştiut niciodată exact, dar ştiu
că era o “bidiganie mare” şi el.
După câte am înţeles de-a lungul timpului, Directorul noii fabrici trebuia
să fie dat de ELECTRONICA, Inginerul-şef provenea de la
ELECTROMAGNETICA, Contabilul-şef nu ştiu de unde a provenit, dar
Directorul comercial venea tot de la ELECTRONICA. Astfel, Director a fost
numit inginerul Eugen Chicoş de la ELECTRONICA. Îl ştiam din vechea
fabrică. Era un om amabil, binevoitor. Ca inginer însă, nu-mi permiteam şi
nici acum nu-mi permit să-l judec. Funcţia de Director însă - era evident - îl
depăşea. Cred că n-a stat nici măcar un an şi a fost schimbat. I-a urmat un
alt inginer, Aristide Buzuloiu, după primul nume, grec sau botezat de un
grec, după al doilea nume, oltean. Nu ştiu de unde venea şi nici nu vreau să
vorbesc prea mult despre el, căci nu m-a avut la suflet deloc şi dacă l-aş
vorbi de rău, ar însemna că o fac dintr-un fel de răzbunare, de aceea prefer
să mă abţin. Totuşi trebuie să spun - acesta fiind adevărul gol-goluţ - că nici
el n-a făcut brânză mare la conducerea fabricii. După nu mult timp, s-a
zvonit între noi că Directorul Buzuloiu a fost schimbat. Mie mi-a dat vestea
un inginer tânăr, proaspăt venit de pe băncile facultăţii, Nicolae
Drăgulănescu, despre care voi avea mai multe cuvinte de spus mai târziu.
Vestea a stârnit un val de bucurie în fabrică. Nimeni nu-l „înghiţea”. Deci,
dacă relatez acestea, n-o fac din resentimente personale faţă de el. Era un
om pe care lumea nu-l plăcea. După Buzuloiu a fost numit Director “cu
delegaţie” inginerul Iulian Căpraru şi după acesta, la scurt timp, Marin
Purcea. Acesta venea de la ELECTRONICA. Era un om, după toate
aparenţele, cumsecade, binevoitor, hotărât să facă treabă, dar se pare că nu
oricui îi este dat să fie şef. În fabrică era o harababură de nedescris. Nimeni
nu făcea mai nimic, deşi fiecare ar fi vrut să muncească, să iasă din mâinile
lui ceva, dar ce să produci dacă n-aveai materiale, dacă şefii nu-ţi dădeau
nimic de lucru, dacă… şi dacă …şi dacă. Neavând ce face umblam
bezmetici prin fabrică, de la o secţie la alta, de la un atelier la altul şi tot aşa.
Acest lucru nu i-a scăpat din vedere Directorului Purcea, căci şi el umbla la
fel ca noi prin fabrică şi atunci a luat o „măsură organizatorică” măreaţă, a
avut o găselniţă minune, cred că singura măsură administrativă pe care a
luat-o în cele câteva luni cât a condus fabrica.
Pentru a opri brambureala din fabrică, acel du-te - vino fără rost al
tuturor salariaţilor, a comandat ecusoane rotunde, roşii, pe care scria, cu alb,
„CIRCULĂ”. Aceste ecusoane au fost date numai acelora care, prin funcţia
lor, trebuiau să se deplaseze de la un loc la altul. Ceilalţi n-au primit aşa
ceva, fiind astfel legaţi, sub o penalizare oarecare, mai mult imaginară, de
locul lor de muncă. Era probabil o găselniţă ingenioasă, după părerea lui,
dar dacă nu aduceai materiale în fabrică şi dacă nu dădeai fiecărui salariat
de lucru, ca să producă ceva, degeaba aveai idei geniale.
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În aceste condiţii, nici inginerul Purcea n-a făcut mulţi purcei la FEMI.
A venit ziua când s-a aflat că şi Directorul Purcea pleacă de la FEMI. şi că
va veni un alt nou director, ceea ce s-a şi întâmplat.
Eram în Secţia a II-a, Radiotelefoane, unde aveam funcţia de Şef
CTC al secţiei. Nu faceţi ochii mari. „Şef” e un fel de-a spune. E adevărat şi
un fel de a te lăuda. Nu e cazul. Eram vreo 7-8 controlori ai calităţii şi, cum
eu eram student prin anul III sau IV la Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii din Politehnică, şi cum şeful, adevăratul şef, al CTC-ului pe
fabrică era chiar inginerul Nicolae Neacşu, fostul meu coleg de liceu, am fost
numit „mai mare peste cei mai mici”, un fel de „şefuleţ”. Aşa s-a întâmplat că
atunci când noul Director a venit să vadă şi să inspecteze, Secţia a II-a, a
trecut şi prin colţul unde eram noi, CTC-iştii. I-am fost prezentat Directorului
de Şeful secţiei, maistrul Diţă Vişinescu, singurul om din FEMI. despre care
voi vorbi de rău. Iertată să-mi fie răutatea mea, eu eram fost deţinut politic
iar el era fost comandant de puşcărie politică, astfel încât animozităţile n-au
pornit de la mine. Noul Director se numea Ştefan Dincă şi nu provenea din
ELECTRONICA sau ELECTROMAGNETICA. Era un vlăjgan care mă
depăşea ca înălţime cam cu o jumătate de cap (eu nefiind deloc mărunt, din
contra !); mi-a întins mâna şi, cu un zâmbet jovial a exclamat „A, tovarăşul
Dima !”. Pe atunci, mai ales dacă erai membru de partid, nu te puteai adresa
cuiva decât utilizând apelativul „sine qua non” la comunişti „tovarăşul”. Cum
noul director era membru de partid - prima condiţie ca să fie numit director –
sigur că nu putea vorbi altfel decât utilizând apelativul „tovarăşul”.
Apropos, am avut un prieten, din satul meu, Curcani, care a fost un
matematician desăvârşit, funcţionând în învăţământul universitar, dar până
nu a acceptat să devină membru de partid, nu i-a fost permis să se înscrie la
doctorat. Am introdus această mică informaţie ca să arăt că a fi membru al
partidului comunist nu era ceva abject (aşa cum cred unii acum); abject era
faptul de a face rău oamenilor pentru că erai membru de partid.
Nu ştiu de unde venea inginerul Ştefan Dincă dar, după ce a fost
instalat în funcţia de Director, lucrurile în FEMI. au început să meargă bine,
nu perfect, după cum voi arăta mai târziu, dar, în orice caz, tot mai bine. Iar
dacă nu mergeau perfect, nu era vina Directorului.
Cu asta am terminat lista directorilor.
După cum am spus, Inginerul şef era numit de la
ELECTROMAGNETICA şi acesta a fost inginerul Iulian Căpraru, şeful secţiei
de la acea întreprindere care, unită cu Secţia Specială de la
ELECTRONICA, a constituit FEM.I.
Dacă, în decurs de trei ani, la această fabrică au fost „încercaţi” patru
Directori, în schimb, cât timp a fiinţat această fabrică, Inginer-şef a rămas
aceeaşi persoană, inginerul Iulian Căpraru. Las cititorului să aprecieze de
ce.
Contabil-şef a fost numit economistul Viorel Cristea. Nu am amănunte
despre el. Tot ce pot spune despre el este că era un om liniştit, părea a avea
fire de moldovean, sobru, veşnic îngândurat, parcă îl apăsa fabrica pe
umeri. Asta a fost o simplă impresie subiectivă a mea. În realitate asta era
firea omului. După un timp, nu ştiu din ce motive, a fost înlocuit cu un alt
economist, Ion Stoian. Nici despre acesta nu ştiu de unde venea. Cred că a
fost o restructurare pe „sus” pe undeva şi, ca întotdeauna când se făcea o
restructurare “sus”, cel de „jos” era împins şi mai „jos” pentru a face loc celui
venit de „sus”. Apăruse şi o expresie privind aceste situaţii: “Nu mă-mpinge,
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şefule!” De capacitate profesională este exclus să vorbim, căci, după ce Ion
Stoian a ieşit la pensie, Viorel Cristea a fost repus în funcţie şi lucrurile în
FEMI., din punct de vedere contabil, au mers foarte bine. Ceva mă face să
cred că Ion Stoian era bine văzut „sus”. Spun aceasta pentru că, odată,
stând de vorbă cu Stoian despre evenimentul 23 august, mi-a spus că pe el
l-a prins acea zi - e vorba de 23 august 1944 - undeva pe la Vaslui sau
Tecuci. Părăsise frontul, era locotenent rezervist şi, ca să-şi justifice
„dezertarea” – căci eu aşa consider fapta lui - mi-a argumentat într-o bună
zi: „Nu mai aveam armată, domnule Dima”. Nu mi-a spus dacă, după 23
august, el s-a întors la unitate, dar sunt convins, nu se putea altfel, ca
„plecarea” lui de pe front să fi fost de bun augur în ochii comuniştilor, viitorii
conducători ai statului.
Funcţia „Director Comercial” a fost ocupată de inginerul Nicolae Iuc.
Acesta, împreună cu Diţă Vişinescu, era unul din conducătorii secţiei de
Electronică Industrială, de la etajul I, din strada Venerei. Nu mai sunt sigur
dacă, în 1967, când am fost transferat la sediul din str. Venerei, el terminase
facultatea sau era încă student prin anul V, la seral. Cert este că, atunci
când se ştia că se va naşte FEMI., el va avea o funcţie mare acolo. După
câte am aflat, se trăgea dintr-o familie bună, dar avusese o viaţă
aventuroasă, printre altele fiind, un timp, artist de circ. Era o fire veselă şi
prietenoasă, probabil datorită circului. Aşa sunt „circarii”! Deşi duc o viaţă
grea (sau poate tocmai de aceea ?) sunt sufletişti şi mereu veseli. Voi mai
vorbi despre el.
Am terminat cu conducerea, deşi voi mai avea multe de spus despre
unii din conducători. Acum să revenim la istoria fabricii.
După cum spuneam mai înainte,de fapt în 1970 s-a născut noua
fabrică. La început, de lucru nu aveam mai nimic. Nici măcar nu ne făceam
că lucrăm. Ne adunam grupuri, grupuri, la taclale, la bârfe, la discutarea
partidelor sportive şi altele. Chiar şi atunci când trecea Directorul Chicoş pe
lângă noi, nu ne sfiiam „să ardem gazul”. De multe ori el intra în vorbă cu
noi, întrebându-ne ce facem, iar noi înălţam din umeri. Zâmbea şi el,
zâmbeam şi noi, apoi el îşi continua drumul. Când a venit Directorul
Buzuloiu, lucrurile s-au schimbat nu în sensul că lucram ceva, ci pentru că el
era pretenţios. Deşi nu asigura de lucru nimănui, el ne pretindea să muncim.
Directorul Comercial Iuc, era printre noi, oamenii lui din sediul din str.
Venerei. El căuta să ascundă gunoiul sub rogojină. Îşi „amintea” mereu că
mai aveam câte ceva de adus de la ELECTRONICA şi ne trimitea acolo.
Învăţasem lecţia şi răspundeam foarte serios şi serioşi: „Da, tovarăşe
Director”. El zâmbea cu înţeles, dar mai ales … parşiv. Era mulţumit că nu-l
dădeam de gol, iar noi plecam care încotro; mai ales acasă. Într-o zi Iuc şi-a
adus aminte că nu ne luaserăm cărţile de muncă (documentul de evidenţă
personală a posturilor şi salariilor unui angajat) de la vechea uzină. A fost o
găselniţă bună. Dar cât timp mai aveau oare să dureze aceste găselniţe ?
În toamnă ne-a venit sânge nou. Ne-am pomenit cu o droaie de tineri
şi tinere, proaspăt absolvenţi ai Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii
(din Institutul Politehnic din Bucureşti), ce fuseseră repartizaţi la FEMI. de
partidul grijuliu în a asigura fiecărui om un loc de muncă (dar uneori, nu şi
ceva de lucru!). Parcă-i văd, tineri, entuziaşti şi frumoşi, pe Radu Tudoran,
Rafael Nicolau, Nicolae Drăgulănescu, Florena Păun (o fată cu un deosebit
caracter), Mihaela Diaconescu, Monica Mateescu, Elena Puşcuţă, Alina
Mociorniţa (nepoata celui mai mare fabricant de încălţăminte din România
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antebelică) şi alţii. Ei au fost imediat repartizaţi în diferite secţii de prelucrare
şi montaj ale FEMI.. Alţi stagiari – mai ales cei cu profil mecanic – au fost
angajaţi la Serviciul Tehnolog-Şef, şi aveam să-i cunosc mai târziu. Tot în
toamna aceea au terminat studiile de inginer şi „seraliştii” din Venerei - Ion
(Johny) Popescu, Constantin Cârţână şi, dacă nu mă înşel, Gheorghe
Bărbat.
Tinerii veniţi de la „zi” erau foarte bine pregătiţi şi dornici de muncă.
Dar, din păcate, în FEMI. se cam pierdea timpul (deşi salariile se acordau
integral). Prin 1971-1972, cum în secţii n-aveau ce face, mulţi dintre ei au
fost „vărsaţi” la Serviciul Aprovizionare (principalul compartiment considerat
vinovat pentru lipsa de lucru din fabrică) printre ei aflându-mă şi eu. Aici
eram trimişi cu nişte hârtii, denumite „Fişe tehnice”, pe la diferite Centrale
Industriale sau Ministere, spre a obţine „nişte” semnături pe ele, de la „nişte”
tovarăşi. Lucrurile au durat o lună sau două până când tinerii noştri s-au
supărat şi au început să protesteze. Directorul însă era de-o aroganţă rară şi
i-a tratat pur şi simplu cu dispreţ. Atitudinea şi comportamentul lui erau mai
mult decât jignitoare, fiind dificil de suportat de salariaţi, dar mai ales de
tinerii ingineri. Printre ei, Nicolae Drăgulănescu - membru de partid şi tânăr
“dintr-o bucată”. Am asistat la o discuţie despre o şedinţă de partid, în care
Nicolae Neacşu, şeful meu la CTC şi fostul meu coleg de liceu (care şi el era
membru de partid), spunea: „Nimeni n-a avut curajul pe care l-a avut
Drăgulănescu”. Am aflat mai târziu că tânărul Drăgulănescu a vorbit foarte
critic la adresa conducerii fabricii şi, ştiind cum să pună problema (inclusiv în
termeni tehnici şi folosind limba de lemn a epocii), a arătat că partidul a
cheltuit bani cu formarea inginerilor care, acum, ar trebui să fie folositori
patriei şi să muncească în domeniul în care au fost pregătiţi (căci numai
astfel vor da randament maxim) şi nu să fie folosiţi ca nişte curieri, având
patru clase primare, pentru transportarea hârtiilor. În urma acelei şedinţe,
Directorul Buzuloiu s-a simţit ofensat, dar nu putea să nu ţină cont de poziţia
corectă a lui Drăgulănescu. Deşi conducerea fabricii hotărâse să-i trimită pe
unii stagiari să lucreze la alte fabrici cu profil electronic, această decizie nu
s-a aplicat şi, în toamna anului 1972, Directorul Buzuloiu a fost înlocuit (spre
marea bucurie a tuturor salariaţilor!), iar tinerii stagiari au fost redistribuiţi în
compartimente cu profil productiv, pe posturi tehnice, adecvate pregătirii lor.
În timpul Directorului Purcea - care a urmat Directorului Buzuloiu - în
FEMI. a venit un tânăr inginer electronist deosebit, pe nume Constantin
Botescu ; era înalt, chiar foarte înalt, blând, chiar foarte blând, cu o voce
molcomă, ca de moldovean. Lucrase la aeroportul din Sibiu şi se transferase
în Bucureşti. Discutând odată cu el, i-am vorbit despre bustul generalului
Botescu din Piaţa Matache Măcelaru din Bucureşti. Mi-a spus că îi era un
unchi mai îndepărtat .
Aici este momentul să precizez unele amintiri despre domnii – cel
puţin pentru mine – ingineri Botescu, Tudoran şi Drăgulănescu, prin cuvinte
personal sentimentale.
Anul III de facultate a fost pentru mine cel mai dificil an. De altfel se
ştie că primii doi ani în învăţământul superior sunt ani de acomodare şi de
adaptare a studenţilor la rigorile învăţământului superior. De fapt, pe
parcursul primilor doi ani, se cam “cern” studenţii mai slabi. Anul III este
pentru studentul inginer, un an de maximă încărcare, un an în care
capacitatea sa intelectuală este pusă la grea încercare, un an care separă
pe cei care merg mai departe de cei care abandonează şcoala. De altfel,
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când am intrat în anul IV, unul din profesori, mai apropiat studenţilor, ne-a
spus: „ De-acum nu mai aveţi decât o singură scăpare, să vă luaţi diploma”.
În acest an ni s-a predat „Fizica” - partea a 3-a, un curs deosebit de greu în
cadrul căruia ne-au fost explicate, printre altele, Ecuaţiile Kelvin. Despre
aceste ecuaţii am auzit o glumă, cu pretenţie de adevăr. Este vorba despre
savantul Niels Bohr, coautor al bombei atomice americane. Predând Fizica
în Copenhaga şi venind timpul să predea studenţilor aceste ecuaţii, el le-a
spus: „Şi acum, vă voi prezenta Ecuaţiile Kelvin, pe care eu nu le-am înţeles
niciodată”. Cinstit să fiu, cred că nici profesoara care ni le-a predat nouă nu
le înţelesese. Despre noi studenţii ce să mai zic. Fiind deci în mare
încurcătură, l-am rugat pe inginerul Radu Tudoran să mă ajute. A făcut-o cu
toată dragostea şi toată conştiinciozitatea, pentru care îi mulţumesc încă
odată şi acum. Fără ajutorul lui cred că nici azi nu aş fi trecut examenul la
acea materie.
Când m-am apropiat de finalul studiilor, a trebuit să proiectez şi să
construiesc un aparat electronic. Între timp, deşi poziţiile în fabrică, între
mine şi Nicolae Iuc - eu fiind un simplu muncitor, iar el director - erau foarte
distanţate, totuşi, relaţiile sufleteşti se mai apropiaseră. De fapt, eu am simţit
că el a încercat mereu să micşoreze distanţa, dar eu, ştiindu-l pe Iuc
membru de partid, mă uitam la el cam “ca mâţa la câne”, cum spune
moldoveanul. Mult mai târziu mi-am dat seama că el avea sentimente
frumoase pentru mine, dar funcţiona povestea cu supa şi iaurtul. Aflându-mă
odată în apropierea lui şi trecând peste felul meu de a privi lucrurile, i-am
spus că am nevoie de un proiect pentru diplomă. El a fost foarte amabil şi
mi-a spus „Ia generatorul de semnale” (un aparat care se lucra la noi în
fabrică).
Am spus mai înainte că, după numirea lui Ştefan Dincă în postul de
Director, lucrurile au început să meargă tot mai bine în fabrică. Nu ştiu să
spun ce calităţi îl ajutau la bunul mers al producţiei; avea experienţă, ştia să
lucreze cu oamenii, ştia să pună oamenii potriviţi în locul potrivit ?... N-aş
putea să răspund. Atâta ştiu, că lucrurile mergeau tot mai bine. Totuşi, în
comunism era o meteahnă generalizată: lipsa de materiale aprovizionate la
timp. Planificarea, acea blestemată de planificare, producea un haos în
producţia întreprinderilor. De regulă, la începutul fiecărei luni, în FEMI. nu
aveai ce să lucrezi. Deşi, pe hârtie, planificarea lucra perfect, în realitate
secţiile de asamblare nu aveau piesele necesare care trebuiau mai întâi să
fie livrate de secţiile care le produceau; iar acestea nu aveau materii prime şi
materialele necesare, căci în primele zile de abia soseau aprobările
necesare de la Centralele Industriale implicate. La rândul lor, aceste
Centrale aşteptau aprobările necesare de la Comitetul de Stat al Planificării,
iar toate acestea cu greu se sincronizau sau se corelau.
Am să fac iar o mică digresiune. În anul 1948, comuniştii puseseră
stăpânire pe ţară, mai ales prin naţionalizările efectuate. Tot în 1948 eu miam luat bacalaureatul. Am făcut parte din ultima serie de “bacalaureaţi” căci
bacalaureatul a fost desfiinţat în acelaşi an, fiind reînfiinţat după abia vreo 15
ani, pe când eu mă aflam în închisoare.
Tot în 1948 am auzit pentru prima dată de planificarea economică a
lui Marx. Eram, ca orice tânăr, prea puţin pregătit, fără experienţă de viaţă,
în multe privinţe chiar neştiutor, în plus eram .. visător!. De aceea ideea lui
Marx mi s-a părut genială. Toţi economiştii la un loc nu cântăreau în ochii
mei cât cântărea el. Cum puteau guvernele statelor să nu introducă în
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conducerea economică această idee care se născuse în mintea lui Marx ?
Nu-mi puteam explica nicicum. Târziu de tot am realizat că toată gândirea
economică şi filosofică a lui Marx - deşi nu-i neg capacitatea intelectuală - a
fost un bluf, o cacialma. Nu este locul aici să dau câteva exemple pentru a
arăta unele lacune existente în teoriile lui Marx.
Revin la brambureala pe care o producea planificarea centralizată la
începutul fiecărei luni, nu numai în F.E.M.I.. Secţia în care eu lucram, a II-a,
lâncezea pe parcursul primelor trei săptămâni ale fiecărei luni. Dar în
săptămâna a 4-a începeau să ne sosească de-a valma piesele necesare
pentru asamblare şi atunci să te ţii „hei-rup”. Eu eram pe atunci prin anul IV
sau V la facultate. În această perioadă, am fost avansat “tehnician”, apoi
făcut chiar „maistru” la un atelier. Din „muncitor” ajunsesem „maistru” nu
pentru că îmi luasem examenele de maistru, ci doar pentru că eram student
în anii superiori. Indiferent în ce post mă aflam pe atunci – muncitor,
tehnician sau maistru – pe parcursul ultimei săptămâni a fiecărei luni, după
ce terminam cursurile serale la facultate (pe la ora 22), plecam de la
Politehnică direct la fabrică unde, după caz, verificam fie calitatea
produselor, fie cantitatea lor. Pe la orele 1-2 noaptea ajungeam, în fine,
acasă. Într-o noapte am ajuns chiar la ora 4 dimineaţa. Mi-aduc aminte că,
într-o altă noapte, când am sosit acasă pe le orele 24, am găsit pe masa
unde mâncam un bilet scris de soţia mea, care se culcase şi mă înştiinţa că
nu mai funcţionează aragazul şi că n-are cum să încălzească mâncarea
copilului. După ce am mâncat, am demontat aragazul, am căutat cauza
nefuncţionării lui, am reparat ceea ce era de reparat şi a doua zi, la ora
stabilită, mereu aceeaşi, 6 dimineaţa, am plecat spre fabrică. Începea din
nou „hei-rup-ul”. Aşa s-a lucrat ani de zile dar situaţia asta nu se putea
imputa nici Directorului, nici şefului Planului fabricii, Ion Creţu (care era un
om deosebit şi ca pregătire şi ca om) ci sistemului planificării centralizate.
O altă digresiune. În anul V ni s-a predat Pedagogia; unii dintre noi ar
fi putut alege funcţia de profesori la şcolile tehnice. Prin nu ştiu ce legătură
între pedagogie şi planificare, profesorul ne-a dat un exemplu de
aprovizionare cu materiale în America. Mă întreb şi acum cum de a avut
curajul să dea acel exemplu sau de ce i s-a permis de conducerea
Politehnicii, să-l prezinte studenţilor. Ne spunea că într-o fabrică americană,
o secţie de asamblare nu mai avea piese de asamblat decât pentru o zi.
Conducerea i-a asigurat că azi la ora 17.00 vor sosi toate piesele necesare.
Şi aşa a fost. Eu mă întrebam: de ce nu e şi la noi aşa ? Pentru că la noi era
planificare marxistă, centralizată şi nu locală, doar la nivelul întreprinderii.
Asta îmi aduce aminte de o glumă. Cine e mai mare, Dumnezeu sau
Marx ? Marx. De ce ? Păi Dumnezeu a făcut lumea din haos şi Marx a făcut
haosul prin planificare.
Revin. Între timp am aflat că inginerul Nicolae Drăgulănescu era un
mare amator de turism montan, fiind şi ghid la Biroul de Turism pentru
Tineret. Cu vremea ne apropiaserăm foarte mult, el fiind foarte prietenos cu
toată lumea, iar eu apreciindu-l tacit pentru atitudinea de la acea şedinţă de
partid. În astfel de membri de partid aveam încredere. Într-o zi, aflându-ne
mai mulţi la o şuetă despre plimbări pe munţi, le-am spus că, eu am coborât
de la vârful Omul la cabana Mălăieşti pe Brâna Caprelor, fiind numai cu soţia
mea şi mergând pe aceea cărare pentru prima dată în viaţă. Dar inginerul
Nicolae Drăgulănescu - care era şi ghid montan - a remarcat imediat: “Să
mergi pe Brâna Caprelor pentru prima dată în viaţă, fără un ghid
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experimentat, înseamnă nu curaj, ci, iertaţi-mă, inconştienţă.” Această
afirmaţie ne-a apropiat şi mai mult.
A venit în sfârşit şi timpul să-mi termin facultatea. Am ales la lucrarea
de diplomă aparatul pe care mi-l recomandase inginerul Nicolae Iuc. Totuşi,
nu mă simţeam eu chiar capabil să-l fac singur. Am apelat atunci la inginerul
Constantin Botescu. A fost foarte amabil, de altfel acesta era felul lui de-a fi
şi nu se putea dezice. Mi-a spus că mă ajută la toate, dar la calcule nu se
angajează; căci trebuie să mi le fac singur. Îi mulţumesc şi acum. Am rămas
ataşat sufleteşte de el fără să i-o mărturisesc vreodată. Când, după mulţi ani
de zile, l-am întâlnit în casă la Nicolae Drăgulănescu, l-am îmbrăţişat şi l-am
declarat „omul care m-a făcut inginer”. Dar Drăgulănescu a remarcat:: „Am
crezut că eu sunt acela!”. Era adevărat, avusese şi el partea lui de merit.
Examenul de diplomă în inginerie l-am avut pe 26 Iunie 1974. În noaptea de
24-25 iunie, inginerul Drăgulănescu era “ofiţer de serviciu” pe F.E.M.I.,
conform tradiţiei existente pe atunci ca, în fiecare noapte, să fie prezent în
fabrică ca ofiţer de serviciu, pe rând, câte un inginer. În seara acelei zile, miam luat hârtiile şi m-am prezentat la fabrică. L-am găsit pe inginerul
Drăgulănescu în biroul secretarei Directorului, unde era sediul „ofiţerilor”,
după ce-şi făceau rondul prin fabrică să vadă dacă totul era în ordine. Am
discutat multe detalii despre lucrarea mea de diplomă şi ultima parte a fost
despre circuitul Trigger Schmitt, subiect despre care chiar am fost întrebat a
doua zi, de membrii comisiei de examinare.
În această întreagă perioadă, atât timp cât am lucrat în secţii, am fost
ajutat foarte mult de inginerul-şef al fabricii, Iulian Căpraru. Eram în acea
fabrică patru foşti deţinuţi politici. El ne-a ajutat pe fiecare în parte cum a
putut. Mai târziu mi-am dat seama la ce pericol se expunea în mod
conştient, el fiind membru de partid. Am rămas – şi din acest motiv - cu o
deosebită recunoştinţă pentru el.
Mai la începutul acestor amintiri, când am prezentat conducerea
fabricii şi am scris despre dl.Căpraru, am spus doar puţine cuvinte. Într-adins
n-am vrut să spun mai multe, pentru că nu puteam să-l vorbesc decât de
bine ori, cum mi-a fost un fel de înger păzitor în fabrică, cititorii ar fi dedus că
sunt subiectiv, ceea ce n-ar fi fost adevărat. Dl. Iulian Căpraru a fost
inginerul-şef al acestei fabrici de la înfiinţare şi până s-a pensionat. În toţi
aceşti ani n-a fost necesar să fie înlocuit cu o altă persoană pentru că era
foarte capabil şi total devotat fabricii. I s-a propus de vreo 2-3 ori chiar să
ocupe postul de Director al FEMI./ IEMI. A refuzat. Am înţeles mai târziu de
ce. Nu avea un dosar de cadre prea bun şi postul de Director atrăgea invidia
multora, dar mai ales intrigile inerente. Nu-l prezint în felul acesta pentru că
m-a ajutat, ci pentru că acestea sunt meritele lui. Eu îi port numai
recunoştinţă şi îi mulţumesc şi acum, deşi nu mai este printre noi. Cred că na existat salariat în FEMI., care să nu-l fi respectat.
După ce mi-am luat diploma de inginer, relaţiile cu maistrul Diţă
Vişinescu au devenit tot mai reci. Deşi, acum, şeful secţiei era un inginer, pe
nume Lebu, totuşi, Diţă avea puteri mari, fiindu-i adjunct şi, mi se pare, era şi
secretarul organizaţiei de partid pe secţie. Îi simţeam ostilitatea tot mai
aspră. Mă întrebam: oare se teme că îi iau locul ? În secţie, în afară de ing.
Lebu şi de mine, mai era un inginer de secţie, pe nume Emil Drăgulin, plus
domnişoarele Florena Păun şi Elena Puşcuţă. Oricare dintre aceste
elemente tinere puteau să-l înlocuiască pe maistrul Vişinescu, mai ales că,
fără să fiu modest, erau mult mai bine pregătiţi decât mine. Nu râvneam la
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poziţia lui Diţă, dar sunt convins că, în sufletul lui, încă mai mocneau vechile
resentimente împotriva foştilor deţinuţi politici.
A trecut o oarecare vreme şi Directorul Dincă mi-a oferit un post, chiar
menţionând: „Să nu se mai împiedice Vişinescu de dumneata”, deci aflase şi
el câte ceva. Postul era mai mult economic decât ingineresc. M-am sfătuit cu
inginerul şef Căpraru care m-a ajutat să ocup un post de inginer tehnolog.
În 1975, Nicolae Ceauşescu, din nu ştiu ce motive izvorâte din mintea
lui genială - la comunişti, cei ce aveau funcţia supremă în partid, nu puteau
avea decât minţi geniale ! – a hotărât să ne ceară nouă, tuturor salariaţilor,
să depunem jurământ de credinţă ţării şi partidului. Jurământul se depunea
în faţa directorului. Să jur credinţă ţării o făceam cu dragă inimă oricum şi
oricând, dar partidului – de ce ar trebui? Mă întrebam : oare ce să fac. Mă
frământam. Conştiinţa îmi era pusă la grea încercare. Dacă voi jura, ştiam că
n-o voi face din conştiinţă şi mi-ar fi fost ruşine de mine. Dacă nu voi jura,
fără doar şi poate, îmi voi atrage repercusiunile de rigoare din partea
partidului. Aflându-mă în această stare de spirit şi aşteptând să fiu chemat la
jurământ, m-am trezit că vine la mine foarte alarmată o colegă, Dna. Dicu.
Era alarmată şi îngrijorată. Mi-a spus că doi colegi, pe nume Ion Baurceanu
şi Traian Oancea – erau doi din cei patru foşti deţinuţi politici ce fuseseră
angajaţi în FEMI. - au refuzat să jure iar Directorul Dincă, parcă, îmi cerea să
nu refuz şi eu. Sigur că simpla existenţă a acestor refuzuri dăunau şi
Directorului. Nu-mi dădeam seama ce urmărea Directorul, să se pună el la
adăpost sau să mă apere pe mine, mergând pe urmele Inginerului şef.
Încercând un compromis între frondă – urmată de represaliile respective – şi
teama de aceleaşi represalii, am ales … calea fariseismului catolic. Ajuns în
faţa Directorului, acesta mi-a citit conţinutul jurământului şi eu, în gând, am
zis: “în” şi cu voce tare, ca să audă toată lumea, am continuat: „jur”!
Directorul mi-a mulţumit şi eu am plecat spre locul meu de muncă
întrebându-mă dacă am făcut bine sau rău procedând astfel. N-am fost erou
ca cei doi, pe care i-am admirat profund, păstrându-mă pe poziţia de luptă
împotriva comunismului, dar nici rău n-am făcut nimănui, depunând acel
jurământ, mai ales că toată lumea ştia că jurământul era forţat, era o
formalitate, de care şi comuniştii erau conştienţi. Cred că şi Ceauşescu.
După jurământ, m-au lăsat pe postul de inginer, dar Oancea şi
Baurceanu au fost trimişi la „munca de jos”, adică au fost încadraţi printre
muncitori.
În legătură cu acest jurământ, am aflat cu mulţi ani mai târziu, de la
Ion Baurceanu, că a avut loc o şedinţă de partid în care s-a hotărât să-l
scoată din apartamentul (cu chirie) pe care i-l repartizase fabrica. După
şedinţă, inginerul Nicolae Drăgulănescu, care participase la şedinţă, a trecut
pe lângă Baurceanu şi i-a şoptit la ureche: „Vezi că vor să-ţi ia apartamentul”
(ce-i fusese repartizat de FEMI.). În consecinţă, a doua zi Baurceanu a
depus actele necesare şi a plătit acontul necesar pentru a cumpăra în rate
apartamentul în care locuia. În acest fel, n-au mai putut să-l evacueze din
apartamentul închiriat. După un timp Baurceanu l-a întrebat pe
Drăgulănescu, de ce s-a expus, dând în vileag ce se discutase într-o şedinţă
de partid. Acesta i-a răspuns: „ Mama mea m-a învăţat să-i ajut pe cei
năpăstuiţi”.
Fiind transferat apoi în cadrul Atelierului de Proiectare Tehnologică şi
Autoutilare, APTA, a început o poveste frumoasă. Printre tinerii ingineri care
fuseseră repartizaţi la noi, era şi o doamnă Georgescu. Ea era căsătorită cu
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un evreu. Acesta avea o soră căsătorită cu un camerunez. Nu am amănunte
despre african. Probabil fusese student la noi în ţară sau făcuse parte din
personalul ambasadei cameruneze. Nu era un om simplu în ţara lui, făcea
parte din familia princiară. Era deci prinţ! Nevasta prinţului a plecat împreună
cu soţul ei în Camerun. După un timp a plecat şi Dna Georgescu cu soţul în
Camerun. Cum dumneaei lucra la APTA, după plecarea ei din ţară, eu i-am
luat locul. N-am lucrat pe acest post decât vreo doi ani, poate mai puţin, căci
în 1976 am făcut şi eu cerere să plec în SUA, iar şeful nostru, inginerul
Peteu, făcea haz, spunând că nu mai cere alt om în locul meu, că acel post
este blestemat, cine îl ocupă, pleacă în străinătate. După aceea am fost
transferat înapoi la ELECTRONICA, cu post cu tot.
Poate că cititorul a reţinut că, la mai multe nume (Ghiţă, Bogatu,
Berceanu, Căpraru) am ţinut să subliniez că erau olteni. Acum a venit timpul
să explic de ce am făcut acele sublinieri.
În 1967, când făceam formalităţile ca să mă prezint la examen la
Politehnică, se tot interesau de mine cei de pe la birouri. Secretarul
organizaţiei de partid de la Secţia de Televizoare, unde lucram (al cărui
nume regret că l-am uitat deşi era oltean, ţin să subliniez acest fapt !), a
venit într-o zi la mine şi mi-a spus: „Ce treabă au ăia de sus cu dumneata ?
De ce nu ne întreabă pe noi, ăştia de aici, de unde lucrezi, că noi te
cunoaştem? ” Ştiam că era un om foarte cumsecade şi simţeam că voia să
ne ajute, pe noi, foştii deţinuţi politici. Reţineţi, era oltean.
La mutarea la Secţia Specială, după cum am mai scris, inginerul
Ghiţă, secretarul de partid pe întreaga Întreprindere ELECTRONICA, i-a
spus lui Dragu, şeful Secţiei Speciale: “Dima, da!”. L-am întâlnit după mulţi,
mulţi ani, după ce absolvisem Politehnica, pe inginerul Ghiţă. I-am amintit de
acel fapt şi l-am întrebat „ Ştiaţi situaţia mea, de ce mi-aţi dat aprobarea?”
Mi-a răspuns „Dacă alţii au aprobat, eu de ce era să mă opun ?”. Şi el era
oltean.
În 1977, când făcusem cerere să plec definitiv din ţară şi am fost
transferat din IEMI., l-am căutat pe colonelul (acum) Bogatu, i-am mulţumit
pentru ajutorul dat şi l-am întrebat de ce m-a ajutat? Mi-a spus că a
considerat că eu făcusem o greşeală specifică tinereţii, că era convins că a
doua oară n-am s-o mai fac, dar că era informat de fiecare cuvânt pe care
eu îl pronunţam!!! Era şi el oltean.
Pe inginerii Liviu Berceanu şi Iulian Căpraru nu i-am întrebat, dar
ştiam de ce au făcut-o; desigur, pentru că erau şi ei olteni.
Ar trebui ştiut că, în perioada comunistă, cei mai abili dintre români au
fost oltenii. Ei au ştiut să se comporte de aşa manieră încât să lase impresia
că sunt alături de partid, dar îşi menţineau o atitudine de deosebită omenie.
Despre ei circula următoarea glumă: „Veniră să ne colectivizeze. Ne spuseră
că ne aduc tractoare să arăm pământul şi camioane să transportăm
bucatele, dar noi le ziserăm că nu ne trebuie, că noi arăm cu cobiliţele şi
cărăm cu coşurile.” Iar la îndeplinirea planului, vorba lui nea Mărin: „Noi ne
făcurăm că muncirăm şi ei se făcură că ne plătiră.”
Aşa am rămas cu un deosebit respect pentru olteni.
În încheiere sunt dator o explicaţie: de ce se spunea IEMI. şi nu
FEMI. ? Pentru că activiştii noştri de partid trebuiau să-şi justifice veniturile.
Nu erau ei plătiţi de partid de pomană!! Aşa stând lucrurile, s-a găsit unul
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plin de iniţiative şi a propus ca numele unităţilor industriale să fie schimbate
din „fabrică” în „întreprindere”, având şi o justificare în acest scop. Ziceau ei:
în fabrici doar se produce ceva, dar întreprinderile pot fi de diferite feluri, de
exemplu: comerciale, de transporturi etc. În felul acesta, duşmanii poporului
nostru, „spionii americani”, nu vor mai putea afla ce producem noi la IEMI.,
dacă vom renunţa la acronimul FEMI.!. Secretomanie comunistă!!!. Dar tot
ei, aceşti activişti de partid, după alţi ani, într-o şedinţă pe toată fabrica, neau „dezlegat” să putem spune ce fabricăm, chiar şi faptul că fabricăm pentru
Armată, doar toate ţările au propria armată şi aşa cum toate ţările produc
pentru armatele lor - justificau ei - şi noi producem pentru armata noastră,
dar să nu spunem ce cantităţi producem. Iată ce este deci un secret
„desecretizat”.
În iunie 1977 am părăsit I.E.M.I., unde am lăsat o parte din inima mea
şi o mulţime de prieteni cărora le păstrez o amintire frumoasă şi nostalgică,
asemenea tuturor amintirilor.
Un an mai târziu, în iunie 1978, am părăsit România, din cauza
comunismului instaurat acolo, stabilindu-mă în SUA. Dar ţara în care m-am
născut şi mi-am petrecut patru decenii din viaţă, inclusiv la închisoare, n-am
uitat-o niciodată !
Am revenit ulterior în România, în vizită doar, numai după căderea
comunismului în 1989, dar nu m-am întâlnit cu colegii de la ELECTRONICA
(unde am lucrat ultima dată), ci doar cu o parte a acelora de la IEMI. ….

Autorul, Ion Dima – în 1964 (la ieşirea din închisoare),
în 1974 (la absolvirea facultăţii) şi în 2009 (în SUA)
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La reîntâlnirea lui Nicolae Drăgulănescu cu familia Dima (Ion, Sevastiţa,
Crinu ), în oraşul Maryville,
statul Illinois, SUA, în decembrie 2000.

La reîntâlnirea lui Ion Dima, în Bucureşti, în octombrie 2009, cu foştii colegi
din IEMI (de la stânga la dreapta: Ion Dima, Ştefan Dincă, Nicolae
Drăgulănescu şi Tudor Toma)
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Facsimile 1

Anexa III.2.1
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Facsimile 2

Anexa II.2.2
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PRODUCŢIA I.E.M.I, Aparate electronice de măsură şi industriale, Antene colective, Radioficare
Denumire produs

Cod

1971

1972

5

343
-

Anexa III.2.3

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total

APARATE MASURA
Osciloscop de serviciu
Osciloscop universal
Osciloscop laborator
Sertar Amplif.Diferenţial
Sertar Bază Timp.
Sertar Eşantionare
Miniscop
Osciloscop Laborator
Osciloscop Mem..2k
Numărător 6 cifre
Numărător 7 cifre
Convertor Tens-Frecv.
Convertor Frecvenţă
Sertar Cronometru
Frecvenţmetru Numeric
Frecvenţmetru Reg.
Numărător Universal
Multimetru Numeric
Voltmetru Numeric.
Multimetru Numeric
Multimetru Numeric.
Multimetru Panou
Dispozitiv Alimentare

E0101
E0102
E0103
0103D
0103E
0103F
E0104
E0105
E0106
E0201
E0202
0202B
0202C
0202D
E0204
E0205
E0206
E0302
E0303
E0304
E0306
E0321
A104

-

253
-

204
5

217
13
5

283
302
25

414
241
5
5

471
271
50
50

35 365

804
361
50
50
20
505

993
462
70
80

163
110
100

581
-

408
20
100
75

404

-

953 1021

167
5

980
250

932
20
25

986
-

848 1250
1
1

27
7

135
115
5

235
199
214

5
4

95

123

47

-

234
298
92

96
-

383

250
50
104
5

527
10

400
100
100
100
390 741
66 732 1212
200 310 340 210 332
10
85 164 369
531
779 1225 1344 1259 1429 1238 1151 1500
105 278 392 505 270 492 115
5
5 136 203 401
10
192
10
8

1305
5909
1568
385
385
20
5381
1
1
27
1261
762
515
105
4288
1647
1159
10553
2441
745
10
202
8

Denumire produs
Voltmetru Electronic
Milivoltmetru Electronic
Milivoltmetru Electronic
Wattmetru Radiofrecv.
Generator Joasă Frecv.
Versatester
Generator Impulsuri
Tranzistormetru portabil
Punte R.L.C
Distorsiometru
Tranzitormetru Electron
Tester Circuite Logic
Vibrometru Portabil
Microcomparator Electr
Tensometru 1 canal
Tensometru 6 canale
Dispozitiv comutare
Torsiometru El+traduct.
Nivostat Electronic
Stroboscop
Tahometru Electronic
Umidometru
Sursă 40V/4 A
Sursă dublă reglabilă
Dispozitiv

Cod
E0401
E0402
E0403
E0408
E0501
E0502
E0503
E0702
E0704
E0706
E0708
E0709
N2102
N2201
N2301
N2302
N2304
N2401
N2501
N2601
N2603
T-1
I4101
I4102
E0506

1971

1972

4

9

39

55
82

117
104

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
4 200
86
105 110
80
335 225 255 620 201
639 373
5 304 400 502 198
175
215 205
45
506 500 500 250 775 325
275
21 227 443 650 782 632
858 864
12
65
4 341 300 300 200
5 273 260 410 408 479 872
60 400
68 437
5
60
95
50 164 141
5 295 300 470 705
720 556
5 205 615
30
50
3 310
91
5 122 171 192 304 450 200
5 186 246 293 325 150
54
46
5 100
20
89 111
50
1
3
6
5
585 900
65
40 100 117 233 404 380
10
36 164 210
70
40 104 298 1000 423 800 300 300
300 150
151 200
154
85 270
97 103 100
5
254 428

384

1985 Total
505
587
3315
1409
123
298
3600
766
5243
121
198
1145
3672
243
758
291
3342
385
1210
128
404
1444
1305
375
10
634
2124
1339
210
630
450
4407
691
709
2
2

Denumire produs
Sursă Circ.Moderniz.
Sursă Circ. Integrate
Sursă 40V/5 A
Sursă 30V/1 A
Sursă Stabil. 1000VA
Sursă 5000VA
G.I.F 1,5 Kw
G.I.F 5 kW
Electrocardiograf
Nivostat cu Tijă
Tensometru Mod1canA
Tens.Mod.2can Analog
Tens. 1can12 pct-an
Tens. 1can.Val.Medii
Tens. 1can.Etalon-an
Tens.3can – analogic
Tens.3can – Val.Medii
Tens 5can – analogic
Tens.Modular 6can.
Tens.M1can-numeric
Tens.2can – numeric
Tens.1can Etalon num.
Tens 1can 12 pct-num.
Tens.2can–analogic.
Disp.comutare 12 pct

Cod
I4192M
I4103
I4104
I4108
I4201
I4202
I4603
M5103
NTS
N1421
N21421
N144021
N1434.21
N143821
N31422
N3143322
N5143822
N61422

N1423
N21423

N143823
N1445162
N2143822
N45162

1971

1972

135

2

1

185

816

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total
300 325
450
1075
5
300 111 389 300 650 600 450 500 300 300 249 4154
5 197 452 864 634 700 800 763 1087 870 1010 7382
5
45 498 400 200 400 449 261
439 2697
212 103 246 142 421 496 400 460 540 350 305 240 275 4325
7 168 194 150 300 200 250 166 136 198 1769
5
15
35
48
2
105
3
5
40
60
105
535 491 400 300
2727
10
5 100 148
87
60
27
437
10
72 101
30
97
19
329
2
50
52
5
25
10
5
45
5
5
5
10
15
5
3
8
3
2
8
13
6
4 102
57
46
50
39
304
10
52
94
59
68
55
338
3
3
5
25
10
25
29
94
15
40
1
56
10
10
5
28
50
30
8
121

385

Denumire produs
Ap.curenţi diadinamici
Sudoplast
Hupă electronică
Dispozitiv vizualizare
Voltmetru panou-nr.
ANTENA COLECTIVA
Amplificator can Radio
Amplificator can.Radio
Amplificator can. TV
Atenuatori Radio
Atenuatori TV
Bloc alimentare
Cutii amplificare
Cordon Radio
Cordon TV+cord.3m
Distribuitori=2I+3I+4I
Priză ant+priză term.
Fişă RTV+subans.RTV
STATII AMPLIFICARE
Amplificator 40 W
Amplificator 250 W
Amplificator 500 W
Preamplificator 250 W
Limitator Radioficare
Rozete radioficare/RLE

Cod

1971

1972

2

4

503
140
939
477
497
541
508
6000
6860
719

610
240
1077
460
485
610
585
4530
6079
1105

1100 957 1341
350 330 410
1865 1986 1609
800 807 1100
850 860 1300
1100 950 1400
1000 950 1429
10000 7350 11300
8000 12654 11350
2400 2593 3840

18919

30920

39010 50584 60195 29304

9868

15640

27030 13000 22000

592
124
41
55

348
1
1

317
74

E0308
UL,M,S
UUS

in 1970
44
25

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total
5
70
30
105
70
1
8
92
177
50
50
5
5
5
5

334
80
46
125
140
117080 202840 182610 4010
11200 45238 10400 2006

501
4
13

459
1433
500
600
500
521
5250
3110
1560

300
7

96

386

4970
1470
8909
4144
4592
5101
4993
44430
48053
12217
228952
87538
2436
308
108
416
506770
68844

PRODUCŢIA IEMI - Radiotelefoane – RTP – radiotelefoane portabile, RTM – radiotelefoane mobile
RTF – radiotelefoane fixe, RTN – radiotelefoane pentru nave
Denumire produs
RTP – G1
RTP – 1MFS
UER
Antenă
Casete
Antenă elicoidală
RTP – 1MFS–A UER
RTP – 2MFS UER
RTP – 3MFS UER
Antenă
RTP – 4MFS UER
Antenă
Casete
RTP – 27 MHz
RTP – 10 W
UER
Sursa
Încărcător
Casete
Casete 8Ah
Monofon
Monofon
Antenă
RTP – UC cu laringofon.
Canale suplimentare

Cod

284
650
1010

R8505
R8506
R8507
R8508A
R8475
R8475A
R8442

1971 1972 1973

683 225 2876
100 188 2925
764 1106 2770

Anexa III.2.4

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
57
305 681 1408 1933 1795 3824 3801 2056 697 988 396 566
1022 1613
85 2119 3966 3765 2174 1405 1548
55 919
1000
25 500 1600 5170 5450
294
113
6
50
5
62 236 317 433 620 361 324 175
33
82 144
86 624 472 280 258 190
78 175
4044 2936 2841 3702 4319 3501 5523 4618 2095 1989 1177 2613
5677 2692 2651 6082 4864 3760 5863 5666 2607 2938 141 6228 6679 6862 6773 8396 9400 10835 10355 7700 5898 7500 6550
96
50
4
20
6
57
45
439
5 200 285
110
100
260 300
200
265 250
400
80
220
98
62
638
44 725 1001
305 200
400
930 1000
2885

387

TOTAL
57
18450
18671
1000
12745
413
50
2792
2163
43426
46804
98826
176
1031
210
760
915
300
798
1770
905
1930
2885

Denumire produs
RTP Antiex Navalizat
Lot 1 RTP
Lot 2 RTP
Lot 1A RTP
Lot 2A RTP
Lot 2 RTP
Lot RTP, MI
Total RTP
RTM G2
RTM 1MFS-A UER
UC
Microfon
Antenă
RTM 2MFS
UER
RTM 3MFS
UER
Antenă
RTM 4MFS
UER
UC
SI
Microfon
Antenă
S + SD
Canale suplim
RTM 15 – 20 W

Cod

1971 1972 1973

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
149
149
434 125
80 150 789
543 180 198
921
76
25
17
118
68 130
13
211
101 320 150 571 156
14 121 1433
1
101 320 150 571 1277 460
322 271 3472

1547 1519 8571

16309 14273 16611 19005 22119 29926 31825 26163 17043 16368 16513 20342 258134

OC4033

140

206

100
10
10
736
755
711
763
719

29
49
1
48

1240
1228
1250
1235
1240

1792
1996
1883
1969
1832

1884
2506
2705
2385
2263

2647
3141
2792
3044
3466

386
366
600
127

722 1168 1718 1608

972

838

345

393

10
874

270 1318 1541 2117 1723 1366 1536 2309 2068

35

216

1833
1777
1658
2202
2803

2619
3474
3504
3704
3020

197
79
2878
4240
4272
4555
3133

223
295
2317
4782
4007
4770
2651

107
4114
6045
5953
6300
4228

52
46
3289
5845
4150
5778
3263

96
164
2763
3529
2914
4530
2808

5

55

35

61
42
34
165
75
55
924 566 1228
1986 1212 521
1400 915 224
2916 2050 495
1890 1676 2638
51

2270
R8140

388

28

117

39

10
9370
366
600
14475
10
1073
879
30859
43086
38339
46744
37630
51
2270
279

R9141
Denumire produs
Cod
1971 1972 1973
RTM 15 – 20W UER
R8142
Microfon
R8471
Difuzor
R8472
S.I 1
R8473
Microfon
R8474
S.I. 2
R8476
UAS
R8601
UAS
R8602
UC
R8606
RTM – LE
UER
43
UC
86
Antenă
43
Microfon
86
S.I
30
40
15
43
C.Comutare 30
40
16
43
Convertor
43
Lot 1 RTM M
Lot 2 RTM
Lot 3 RTM
Lot RTM
RTM-Unitate comandă R8610
Microfon
R8475B
Difuzor şi ans.dif
R8472,A
TOTAL RTM
3144
207 6224 9858

10
10
1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
5 165
72
10 203 216
671
103
52
155
20 214 357 299 105
50
1045
15
50
50 100
20
60
295
20 214 256 300 104
12
906
15
30
50 100 100
295
5
5
125 161
286
15
30 181 330
34
52
642
42
85
84
553
723
42
70
82
78 120 150 250
64 611 880
27
52
2469
84
76 680
723
42
70
82
78 120 150 250 844 595 108 131 256
2854
42
45
82
78 120 150 250 844 435 171 130 314
2790
42
70
82 110 120 255 255 220 375 195
200
1967
101 100 100 200 245 155 169
66
1136
81 102
83 170
436
51 100
80 100
331
96 120 200 156
30
602
1737
1737
2025
2025
440
440
12281 15651 12115 17873 22648 25701 32035 28500 22275 28150 10748 14971 262381

389

Denumire produs
RTF 1 MFS
UER
UC
S.I
Antenă
RTF 1 MFS-A UER
Antenă
RTF 3 MFS
UER
Antenă
RTF 4 MFS
UER
UC
S.I
Redresor+Redr.tampon
Antenă
RTF 50–100 W UER
UER
Sursă
Sursă
UC
U distribuţie
U telefonie
S.I
S.I.
S.I
U.A. 5

1971 1972 1973

248
10
248
10
10

1974 1975 1976 1977 1978 1979
119 1154 146 1375 898
57
597
164 2184
1349 1315
232
904
9
43 107
95 198
95
776 705 610 1457 1267 947
1000 748 2147 3140 2434 2903
776 705 610 1457 1267 947
1000 1360 1246 2771 2263 2978
1050 1037 290 3156 1444 1102

R8040
R8041
R8501
R8503
R8600
R8603
R8700
F21435
F21436
F21437
R8602

390

1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
1757 1238 1110 628 976 1604 11005
57
597
1756 1440 1343 958 1367 1224 13100
1136
9
146
49
97
40 123
78
976
138 126 156
67
5
587
1212 806 890 254 573 172 9917
2247 1628 2417 1848 1408 1882 23812
1212 806 890 254 573 1946 11691
2596 2298 1972 1805 1140 1742 23181
1129 1085 1304 1142 1428 758 14935
5 122
52
65 100 266
610
32
21
6
12
71
130
70 109 232
541
5
293 162 447
907
76
75 118 302
571
10
36
46
80
117 245
442
20
35
55
20
31
31
10
92
85 122
50
257
140
140

Denumire produs
RTF 50-100W Suport
Suport fixare
Suport
U.C.D
S.I
S.I
TOTAL RTF

Cod
1971 1972 1973
F21437
F33134
F45424
R8607
F21437
F214372
526

RT pentru NAVE
UC
Unitate difer.
Ans.microfon
U.Joncţiune
U Joncţiune
Antenă
Ans.aliment.
Ans.cablu
Lot 1F RTF
PTL + Redresor
Redresor Tampon
ADA 02
Exterfon
J ART -1
J ART – 2

10467
F21122
F21128
F21131
F32611
F32612
F33351
F33352
F33358

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
1
50
51
122
33 350 168
673
40 115
155
36
36
96
96
21
21
4602 5079 8938 13738 11493 11381 12229 9635 10836 7839 8667 11482 109445
5

10

100

255
125
395
R 6902
150

198

201

161 1494
360 500

120
130
180
180
6
6
119
125
135
70
175
137
48
775

100 550 350 500 129
478 1022 1000 450 360 150
350 1500
890 610
295 1855 1325 2383 2901 2650 906 2128

391

158
170
150
130
1
1
181
164
156
49
110
21
19
275
457

17
20
10
20

15

17
44
58
116

400
500

410
320
340
330
22
7
300
306
335
432
526
553
1696
8415
2909
15400

Denumire produs
Emiţător ton RTM
Amplifictor ton RTM
Căutător automat
.UC la distanţă
.Panou terminal linii
Trafo alimentare
UC prin voce
SQELCH releu
Receptor ton
Cutie BP-1
Panou terminal 5c
Lot IIRUC
Lot ADA 02
CR 1
CR 2
CR 1 /2
CR 2/2
CR 2/3
Lot PS RT OC 14193
Redresor ptr. PTL
Instalaţie 011 S
Instalaţie 005
CR RTF OC 34113
Lot export Banias

Cod
-

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total
5
5
10
5
5

18 1093 1170
71
35
80
245
28
36
265
35
30
5
10

18
27
106
107
70

18
198
198
198

90
90
90

125
125

200
25
200

110
110
110

186

100
100

70

186

5
5
42
10
95
6
8
3
5

R8040
R8041
R8142
R8242
R8240
1

2
10
45
125
4
70
30
30
30
1

392

5
2322
1122
838
1346
85
5
5
42
10
170
195
8
18
48
5
125
5
70
30
30
30
1

LISTA CU PREŢURILE PRODUSELOR – IEMI
Denumire produs
APARATE ELECTRONICE
1. Osciloscop universal
2. Miniscop
3. Frecvenţmetru numeric
4. Frecvenţmetru reciproc
5. Numărător universal
6. Multimetru numeric
7. Voltmetru numeric
8. Multimetru numeric
9. Milivoltmetru electronic
10.Wattmetru
11.Generator de joasă frecvenţă
12. Gen.joasă frecv. – Versatester
13. Punte RLC
14. Distorsiometru
15.Tranzistormetru electronic
16.Testor circuite logice
17.Sursă dublă modernizată
18.Sursă circuite integrate
19.Sursă tens. continuă 40V-5A
20.Sursă tens. continuă 40V-1A
21.Sursă stab. tens. altern. 1000VA
22.Sursă stab.tens. altern. 5000VA
23.Tahometru numeric
24.Tensometru 1 canal-af. analogic
25.Tensometru 2 canal-af. analogic
26.Tensometru 3 canale-al.analogic
27.Tensometru 6 canale-af.analogic
28 Tensometru 1 canal-af.numeric
29.Tensometru 1 can. Etalon-num
30
12 puncte
31.Tensometru 3 canale-măsurare
valori medii, de vârf şi eficace
32.Tensometru 5 canale af.analog.
33.Tensometru 1 canal ptr 12 pct.
34.Tensometru 1 canal ptr12 pct nr.
35.Milivoltmetru de panou
36.Generator de impulsuri
37.Osciloscop de laborator
38.Osciloscop cu 2 canale
39.Osciloscop 25 MHz
40.Dispozitiv ptr.2 canale
41.Multimetru numeric

Cod
E 0102
E 0104
E 0204
E 0205
E 0206
E 0302
E 0303
E 0304
E 0402
E 0402
E 0501
E 0502
E 0704
E 0706
E 0708
E 0709
I 4102M
I 4103
I 4104
I 4108
I 4201
I 4202
N 2603
N 1421M
N 2142M
N 3142
N 6142M
N1423
N143823
N 45182
N 3143342

Anexa III.2.5

Preţ
16.150
16.600
24.150
16.380
38.000
16.000
21.000
24.000
6.500
7.500
9.000
24.000
12.090
18.500
9.000
2.330
5.000
4.375
11.400
6.900
7.600
17.500
20.000
22.000
36.500
56.400
100.000
23.350
33.200
24.300
60.000

N 5143822
100.000
N 14451622
33.600
N14451623
40.800
E 0321
15.500
E 0505
24.000
E 0105
Ilizibil
E 0106
“
E 0109
“
E 0115
“
E 0306

393

Temei legal de preţ
OMICMUE – 5400/82
Decret 232/1982
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
OMICMUE – 5613/83
OMICMUE – 5400/82
OMICMUE – 5864/84
OMICMUE – 6374/84
OMICMUE - 5400/82
OMICMUE - 5400/82
OMICMUE - 6373/84
OMICMUE - 5400/82
OMICMUE - 5690/82
OMICMUE - 5400/82
OMICMUE - 5400/82
«
«
«
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
OMICMUE 6495/84
OMICMUE 6495/84
OMICMUE 6051/83
OMICMUE 6495/84
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 6091/84
OMICMUE 5269/84
OMICMUE 5400/
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 6854/84
OMICMUE 5181/84
Ilizibil in text
“ “ “
“ “ “
“ “ “

LISTA CU PREŢURILE PRODUSELOR – IEMI
42.Wattmetru pt.radiofrecvenţă
43.Modulometru cu acord automat
44. Milivoltmetru ptr înaltă frecvenţă
45.Wattmetru
46 Generator
47 Generator de funcţii
48 Generator
49 Tranzistormetru de putere
50 Punte R.L.C
51 Tensometru
52.Tensometru 1 canal val eficace
53.Tensometru 2 canale numeric
54.Voltmetru
RADIOTELEFOANE
1.Radiotelefoane portabil - RTP
-1(canal)MF-S-UER(unit,emisie-rec)
- RTP-3MF-S-UER
- RTP-4MF-S-UER
Radiotelefon navalizat antiex.
Casetă
Antenă 1MF-S
Antenă 3MF-S
Antenă 4MF-S helicoidală
1ANT-2
1ANT-4
Monofon
RTP-27MHz
RTP în VHF
RTP antenă
RTP monofon
RTP încărcător
Casetă baterii 0,5Ah
2.Radiotelefoane mobile RTM
RTM-1MF-S-UER
RTM-3MF-S-UER
RTM-4MF-S-UER
RTM-UC
RTM-4MF-S-Antenă
RTM-S.I.
RTM-Microfon
RTM-U.C.
RTM-U-C
RTM – Microfon

Anexa III.2.5

E 0404
E 0405
E 0406
E 0407
E 0506
E 0507
E 0508
E 0712
E 0715
N23/2434
N23/1434
N23/2142
E 0308

ilizibil în text
ilizibil în text
ilizibil în text
ilizibil în text
ilizibil în text
“
“ “
«
«
«
32.000
32.000
ilizibil în text
ilizibil în text

Ilizibil în text
“
“ “
“
“ “
“
“ “
“
“ “
“
“ “
«
«
«
OMICMUE – 5400/82
OMICMUE – 5400/82
Ilizibil în text
Ilizibil în text

OMICMUE – 5400/82
Decret 232/82
“
“
Informativ
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82

R8475-A
R8201-S
R8242
R8444
R8477
R8511
R8513

6.900
6.900
6.900
25.000
80
260
260
480
700
nespecificat
nespecificat
2.300
16.742
50
nespecificat
2.100
400

R8610AS
R8610
R8475-B

394

7.500
7.500
7.500
800
260
620
420
5.000
2.976
673

Informativ
Informativ
informativ
Informativ
Informativ
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
Informativ
Informativ

LISTA CU PREŢURILE PRODUSELOR – IEMI
Ansamblu Difuzor
Alarmă optică
RTM-LE-UER
RTM-LE-U.C
RTM-LE-Microfon
RTM-LE-S.I.
RTM-LE-C.I.
RTM-LE-convertor
RTM-LE-Antenă
Antenă RTM-3MF-S
Antenă RTM-1MF-S
RTM-20W-UER
RTM-20W-UER
RTM-20W-UER
RTM-20W-S.I.
RTM-Difuzor
RTM-Microfon
RTM-U.C
RTM-20W-UER-S.I.
3 Radiotelefoane fixe RTF
RTF-4MF- unitatea centrală
- redresori
- S.I
RTF-3MF-S-Antenă
RTF-4MF-S-Antenă
U.C.D
P.T.L cu redresori
Trafo alimentare
Unitate interfaţă
RTF – 50W – UER
- UER
- UC
RTF – 50W – Unitate telefonie
- Unitate distribuţie
- Sursă
- Sursă
- Cablu
- Cablu alimentare
- S.I.
- S.I.
- S.I.
- S.I.
- S.I.
- S.I

R8472-A

R8140SD
R8140SSD
R8142
R8473/I
R8472
R8474
R8606
R8601
F10730

R8604
R8040
R8041
R8600
R8700
R8603
R8501
R8503
F47312
F34734
F21437/I
F21437/II
F21437/III
F21437A/I
F21437A/II
F21437A/III
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211
5.500
7.500
800
420
1.500
1.660
2.500
1.400
260
260
30.000
33.000

Informativ
Informativ
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
în discuţie
“
“
“
“
“
“
“
“
11.000 OMICMUE 5400/82
7.500
1.500
500
1.400
1.400
4.877
2.677
635
4.500
60.300
55.000
6.000
3.000
4.000
6.900
2.400

OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
Informativ
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5046/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 5046/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6054/82

250
1.300
2.450
1.850
3151
656

OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6885/84
Informativ
Informativ

LISTA CU PREŢURILE PRODUSELOR – IEMI - Suport
- Suport
- S.I.
- S.I
- S.I
- S.I.
RTF sinteză b.IV
Bloc sinteză RTF + ETM
4.Radiotelefoane ptr.nave
RT Nave – UER
RT Nave – UC
RT Nave – Microreceptor
- Difuzor
- Cablu comandă
- Cablu alimentare
- Antenă cu cablu
- Unitate joncţiune
microf.
- Unitate jonţiune
difuzor
- Unitate distribuitor
- Exterfon

F45424
F33134
F21436/I
F21436/II
F21435
F21436/III

F10467
F21122
F21131
F21128
F33353
F33352
F33351
F32612

Anexa III.2.5

15
24
2.500
4.700
345
650
nespecificat
nespecificat

OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6073/83
OMICMUE 6885/84

69.700
9.000
1.100
630
2.400
1.500
2.550
585

OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82
OMICMUE 5400/82

F32611

595 OMICMUE 5400/82

F21168

4.600 OMICMUE 5400/82
1.800 OMICMUE 5400/82

Pentru comparaţie = în anul 1985 o maşină Dacia 1300 costa 70.000 lei
= în anul 1985 1 dol = .12 – 20 lei, funcţie de ramura industrială,
deşi aceasta era valoarea de calcul intern, nu valoarea reală
de pe piaţa de liber schimb.

….
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1. La început de drum
pag. 1
As.univ.ing Drăgulănescu N.
2. Aparate de măsură şi control electronice produse la
pag.9
IEMI-Bucureşti
Ing. Antip Fl.
3. Sisteme automate de măsură IEC – 625
pag.12
Ing. Antip Fl.
4. Măsurări de precizie. Soluţii pentru multimetre numerice
pag.16
Ing Botescu Anca
5. Măsurarea componentelor pasive. Soluţii, rezultate
pag.19
experimentale la RLC - Metru E 0715
Ing Urban L., ing Guidea Al,. Ing Dascălu G.
6. Sistemul modular tensometric N 2300, performanţe şi aplicaţii
pag.22
în industrie. O nouă generaţie de aparatură tensometrică
Ing Antip Fl., ing Mihalache D
7. Sistem complex de măsură în 100 de puncte asistat de
pag.27
calculator
Ing. Antip Fl., ing Mihalache D.
8. Arhitectura software a sistemului TAC – 100
pag.29
Ing Antip Fl., ing Schwartz P., ing Ştefănescu R.
9. Soluţii privind sincronizarea şi prelucrarea digitală a semnalelor în
contorul de timp CT – 1, Ing. Mălăiuş I.
pag.33
10 Sistem de testare automată a stărilor logice pentru microprogramatorul
aferent sursei stabilizate de 27V/150A, Ing. Mănescu H.
pag.37
11.Testoare în fluxurile de montaj ale produselor IEMI
pag.48
Ing.Muntean V.
12.Creşterea mentenabilităţii echipamentelor de calcul
pag.51
prin utilizarea testoarelor specializate
Ing.Marin V., Ing.Muntean V.,ing Dănescu D.
13. Realizări în domeniul elaborării unei noi clase de AMC-uri
pag 58
inteligente – testoarele portabile de teren
Dr.Ing Hohan P – IPB,
Ing Muntean V., ing Olaru G
14.Testoare portabile destinate testării şi identificării circuitelor
pag.62
integrate liniare
Ing. Dănescu D., ing Dragnea L.,Ing.Dragnea C.,ing Alexe C.
15. Calculatorul personal-controler de instrumentaţie
pag.68
Ing Ionescu L.
16. Instrumentaţie controlată de calculator personal
pag.72
Ing. Ionescu L.
17.Unele aspecte privind fiabilitatea sistemelor de testare automată pag.77
Ing Toma C., ing Toma V.,
18. Metode şi echipamente de testare a circuitelor LSI şi a
pag 84
plachetelor echipate cu circuite LSI
Ing. Olaru G., ing. Muntean V.
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19. Radiotelefoane cu sinteză de frecvenţă
Ing. Roman Al.
20. Radiotelefon portabil cu circuite hibride R 8423
Ing.Solomon D.
21. Tehnologia montajului de suprafaţă (TMS)
Ing. Mureşan Rodica
22. Flexibilitatea tehnologică şi constructivă a centrelor
de prelucrare
23. Tehnologii neconvenţionale. Prelucrări pe instalaţii
Laser cu CO2
Sing. Duma Adriana
24. Designul industrial şi implementarea sa în realizarea
produselor IEMI în etapa III-a de modernizare
Ing.,Călăraşu O.
25. Conducerea operativă a producţiei în secţiile de
prelucrări primare
Ing. Donţu O.
26. Sistemul de asigurare a calităţii în IEMI
Ing. Tănase V.
27. Sistem informatic de desfacere a produselor finite
pe microcalculator
Anal.Babuciu Sefora
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Moment aniversar cu directorul Ştefan Dincă şi inginerii Lebu, Toma, Ciucă,
Florena Păun şi Mihai Ciobanu.
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AGENŢII STS AU SEMNAT DOAR PE MOTOROLA
România Liberă 19 noiembrie 2008

Anexa III.5.2
de Tiberiu Lovin

»Caietul de sarcini al licitaţiei organizată de STS – serviciul care
coordonează telecomunicaţiile speciale pentru autorităţile publice – este
contestat deoarece punctajul maxim este acordat staţiilor care au
caracteristicile specifice pentru marca Motorola.
»Una dintre firmele care furnizează astfel de echipamente aparţine familiei
Năsui, care a fost implicată în celebra "afacere Motorola", în care statul
român a fost prejudiciat cu şase milioane de dolari.
»In scandal a fost acuzat şi generalul Victor Atanasie Stănculescu, fost
ministru al Apărării Naţionale în perioada semnării contractului. Nimeni nu a
fost condamnat în dosarul respectiv.
Cu două săptămâni înainte de licitaţia organizată de Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale pentru Terminale Tetra (radiotelefoane mobile şi
fixe), un participant a contestat caietul de sarcini pe motiv că este realizat fix
pe criteriile de performanţă ale aparatelor Motorola. Purtătorul de cuvânt al
STS, colonelul Adrian Fulea, a negat că ar fi vorba despre un contract cu
dedicaţie şi ne-a spus că un răspuns oficial, cu argumente, îl vom primi după
licitaţia programată pentru 27 noiembrie. Nu este prima dată când STS a
fost acuzat că favorizează firma Motorola. Un alt dealer, societatea CSR, în
care a fost acţionar şi ziaristul Bogdan Chireac, a încheiat în trecut mai
multe contracte cu serviciul de telecomunicaţii speciale..
Punctaj maxim pentru caracteristicile unei singure firme.
Pe data de 16 octombrie, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a postat pe
pagina sa de internet (www.sts.ro) caietul de sarcini pentru achiziţia de staţii
de emisie-recepţie speciale (terminale Tetra). Întinsă pe 56 de pagini,
documentaţia pentru licitaţie priveşte opt loturi, dintre care două pot fi
câştigate de o singură firma care are caracteristica solicitată: Motorola. De
criteriul privind afişajul color nu poate trece nimeni în afara de compania
menţionată. Problema nu ar fi câştigarea a două loturi din opt, ci faptul că
STS nu a divizat loturile, iar cine nu indeplineşte condiţiile pentru toate nu se
califică.
Adrian Barbu, patronul unei societăţi care participă la licitaţie, ne-a precizat
că a contestat acest caiet şi că exista mai multe criterii care favorizează
Motorola. "Noi solicitam modificarea acordului-cadru cu un singur operator în
cel cu mai mulţi operatori, pentru că altfel nu ar exista libera concurenţă. Dar
sunt şi alte criterii suspecte. De exemplu, se solicită firmelor o cifră de
afaceri de minimum un milion de euro în ultimii trei ani pentru un contract
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care ajunge la 100.000 euro, în condiţiile în care se achiziţionează numărul
cel mai mic de terminale. Prin această condiţie sunt favorizaţi vechii furnizori,
iar cei noi sunt obligaţi să se asocieze sau să renunţe", ne-a declarat
contestatarul, care a făcut şi o sesizare la Consiliul Naţional de Studierea
Contestaţiilor.
Criterii tehnice între evitare şi favorizare.
Sub sancţiunea descalificării, participanţii la licitaţia organizată de STS sunt
puşi în faţa unui caiet de sarcini care pare realizat pentru terminalele
Motorola, chiar dacă acest lucru este negat de reprezentanţii instituţiei şi de
dealerul Ageximco. Câteva puncte sunt suficiente pentru a observa că
punctajul maxim nu poate fi obţinut decât de Motorola. Spre exemplu, după
cum explica Adrian Barbu, organizatorul licitaţiei cere ca puterea RF (radiofrecvenţă) sa fie de 1W, în situaţia în care doar terminalul Motorola are
aceasta caracteristică. Mai sunt cerute "conector antenă mufa N" şi o
capacitate a bateriei de 1500mAh, în loc de lăsarea performanţei de 10 ore.
La fel, doar Motorola poate îndeplini cerinţele.
Pe de alta parte, STS nu cere modulul de criptare E2E, care este folosit de
agenţiile guvernamentale. Adrian Barbu spune ca Motorola nu are acest
modul inclus ca alte firme, ci este o opţiune care poate costa mai mult ca
aparatul. În situaţia în care Motorola ar câştiga licitaţia, STS va fi obligat să
organizeze o alta pentru modulul de criptare, dar nu poate fi altul în afară de
cel al producătorului de radiotelefoane. Instituţia a creat astfel un caiet de
sarcini în care sunt descrise produsele Motorola, aşa cum este subliniat în
contestaţie, dar evită criterii care ar putea defavoriza compania de mai sus,
chiar dacă sunt necesare, mai susţine Adrian Barbu.
Negarea aranjamentului, la unison.
Colonelul Adrian Fulea, purtătorul de cuvânt al STS, şi Gavril Năsui, patronul
firmei Ageximco – dealer Motorola – au negat la unison că ar fi vorba de o
licitaţie cu dedicaţie. "Va garantez că nici nu se pune problema unui astfel de
aranjament. Vă vom comunica metoda întocmirii caietului de licitaţie pentru
evitarea suspiciunilor care ar putea plana", ne-a declarat colonelul Fulea.
"Nici pomeneală. Pe moment nu pot să vă spun mai mult decât că nu ne-am
înscris încă la licitaţie, chiar dacă ne gândim la aceasta posibilitate, şi că nu
am impresia că am fi favorizaţi. Au fost cazuri în care şi noi am făcut
contestaţie, dar ni s-a respins, chiar dacă au existat semne de întrebare
serioase că acele caiete de sarcini au fost întocmite cu dedicaţie. Ne
supunem însă deciziilor celor care contează", ne-a declarat patronul de la
Ageximco. Totodată, purtătorul de cuvânt al STS ne-a subliniat că instituţia
pe care o reprezintă nu are un interes anume pentru cumpărarea de
terminale Motorola, iar cu Ageximco nu a avut nici un contract. Momentan,
procedura de licitaţie este suspendată până la decizia CNSC.
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» Marca preferată a STS.
Cu toate ca Serviciul de Telecomunicaţii Speciale neagă simpatia pentru
marca Motorola, anul trecut a explodat scandalul afacerilor jurnalistului
Bogdan Chireac, asociat în CSR (Centrul de Servicii pentru
Radiocomunicaţii). CSR este al doilea dealer important al produselor
Motorola, iar STS a plătit până acum 24 de milioane de euro societăţii
menţionate. Banii au venit în tranşe prin cele opt contracte, dintre care cinci
au fost prin consultarea unei singure oferte, aşa cum a dezvăluit
"Evenimentul zilei". Bogdan Chireac spune că în prezent nu mai este
acţionar în această firmă. "Nu ştiu dacă societatea participă la licitaţie,
pentru că din august am vândut compania unei firme din Elveţia. Puteţi să-i
întrebaţi pe ei", ne-a declarat Bogdan Chireac care, după scandalul de anul
trecut, a demisionat din conducerea ziarului "Gândul"..
Afacerea Motorola, o ţeapa de milioane fără vinovaţi.
In 1990, Ministerul Apărării a achiziţionat 1.000 de staţii Motorola şi a plătit
6.172.509 dolari, preţ extrem de mare, având în vedere că valoarea
contractului nu avea cum să depăşească 600.000 de dolari. Ministerul
condus atunci de generalul (r) Victor Stănculescu s-a lăudat că a făcut o
economie de 38 de milioane de lei la aceasta afacere. Nu foarte târziu,
presa a scris despre modul în care s-a ajuns la o suma exorbitantă, iar cei
implicaţi au fost daţi pe mâna justiţiei.
Printre ei a fost şi Ştefan Năsui, tatăl actualului patron al firmei Ageximco.
Nu a fost condamnat nimeni pentru ca faptele s-au prescris între timp.
Fiecare personaj implicat a încercat să explice că ministerul nu avea cum să
folosească valuta şi atunci a apelat la o firma din Tulcea, care vindea peşte
şi trimitea dolari instituţiei. Nu a explicat nimeni însă de ce s-a ajuns la un
schimb valutar în care un dolar era cumpărat de MApN cu 112 lei, când pe
piaţă preţul era de 34,46.
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Cap IV.

UZINELE ELECTRONICA / INTREPRINDEREA DE
ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ – IEI –

IV.1 SCURT ISTORIC
Iniţial producţie de electronică profesională s-a desfăşurat în cadrul
uzinelor Electronica, ca o continuare a celei începute la Philips şi la
succesoarea sa fabrica Radio Popular. În nomenclatorul acestor fabrici au
existat următoarele produse :
- în anul 1962 a fost pus în fabricaţie Umidometrul, cu o primă serie de
2000 buc, destinată Ministerului Agriculturii,
- în anul 1963 a fost pus în fabricaţie Generatorul capacitiv de înaltă
frecvenţă, de 5 kVA destinat industriei de prelucrare a lemnului,
- în anul 1964 a fost pus în funcţiune Generatorul inductiv de înaltă
frecvenţă, folosit la încălzirea suprafeţelor mici din oţel şi la încălzirea în
toată masa a barelor şi ţevilor pentru suduri,
- în anul 1965 a fost pus în funcţiune Nivelmetru capacitiv , folosit pentru
măsurarea nivelului de ulei din rezervoare, a nivelului de materiale granulate
şi pulverulente din buncăre
- din producţia anterioară anului 1960 a continuat fabricarea
Magnetodiaflux- ului folosit la tratarea în câmp electromagnetic a plantelor
şi seminţelor, în scopul încolţirii acestora., ca şi pentru unele tratamente
medicale, împreună cu alte aparate medicale, ca Diadin şi
Electrocardioscop,
- a existat şi o producţie de aparate Roentgen la întreprinderea
Electrotehnica, care a preluat această producţie de la fabrica Radio Popular
în anii 1955
- tot în categoria aparaturii profesionale s-a încadrat şi producţia de Antene
colective şi Amplificatoare pentru antene colective, împreună cu toată
gama de echipamente necesare montării acestora pe blocurile de locuinţe.
Prin Decretul 254/1981 uzinele Electronica se despart în două
unităţi,
noile unităţi pierzând rangul de “uzină”, astfel :
- IEI – Întreprinderea de Electronică Industrială, cu sediul în str Baicului
nr 82, vechiul sediu, având obiect de activitate : fabricarea de produse
electronice profesionale, echipamente de electronică industrială şi produse
electro acustice, subansamble şi piese de schimb, asistenţă tehnică şi
service pentru produsele din profilul său de fabricaţie şi
- IIS Electronica - Întreprinderea Industrială de Stat Electronica, cu
sediul pe platforma Pipera, bdul Dimitrie Pompei nr 5-7, cu obiect de
activitate fabricarea de televizoare alb negru şi color, radioreceptoare,
combine muzicale, incinte acustice categoria standard şi Hi-Fi,
radiocasetofoane, subansamble şi piese de schimb, asistenţă tehnică şi
service pentru produsele din profilul său de fabricaţie.
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Patrimoniul uzinelor Electronica s-a împărţit între cele două unităţi
precum urmează
Tabelul IV.1.1
Nr.
Anul
Construcţia
Suprafeţe, mp
crt.
Construite
Desfăşurate
1.
1980
Suprafeţe existente la
30.12.1980 la uzinele
Electronica
42.079
73.578
2.
1981
Suprafeţe existente la
30 12 1981 ** la IEI Intreprinderea
de
Electronică Industrială
15.879
46.298
2
1981
Suprafeţe existente 30.12.1981** - la
IIS Electronica
26.200
27.280
* Înainte de aplicarea Decretului 254/ 1981
** După aplicarea Decretului 254/1981
Mijloacele fixe s-a împărţit astfel încât fiecare unitate a rămas cu
dotările existente; fabrica din Pipera a fost tehnologizată aproape integral în
anul 1971 când s-a făcut extinderea uzinelor Electronica în această locaţie
Tabelul IV.2
Nr.
Anul
Valoare,
Mijloace fixe la
Crt.
mii lei
Intreprinderea Electronica la uzinele
Eiectronică
Pipera
Electronica
Industrială
- IEI 1
1980
421.632,2
2.
1981
542.526,0*
3.
1981
274.288,0
268.238,0
274.288,0
* Înainte de aplicarea Decretului 254/1981
** După aplicarea Decretului 254/1981
Forţa de muncă a urmat locul de producţie astfel încât cele două unităţi
au funcţionat cu următorul număr de salariaţi:
Anul

Total salariaţi

1 1980 la uz. Electronica
2 1981*la Intr.Electronică
Industrială
3 1981* la IIS Electronica
* După aplicarea Decretului 254/1981

9.864
4,456
5.408

Procentul de muncitori
Total munc
%
8.785
89,06
3.759
5.026

84,36
92,93

Aşa cum s-a subliniat în repetate rânduri în această lucrare, se
remarcă procentul mare de muncitori direct productivi în detrimentul corpului
tehnic din serviciile de concepţie ale unităţilor, cele menite să asigure
portofoliul de produse pentru viitor. Acest fapt a implicat durate lungi ale
ciclului de asimilare şi necesitatea de a fabrica un timp cât mai îndelungat un
produs intrat pe banda de producţie. Toate aceste elemente au însemnat
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dificultăţi tehnice majore de care, în ciuda semnalărilor, politicienii vremii nu
au ţinut cont de ele
IV.2 PRODUCŢIA
După apariţia Decretului 254/1981, IEI şi-a păstrat două domenii
distincte de producţie, aşa cum avusese anterior uzinele Electronica, şi
anume domeniul militar, valoric cu pondere majoritară şi domeniul civil.
Prezentarea care urmează va fi foarte succintă din motivele următoare:
- Produsele destinate armatei formează obiectul capitolului V unde sunt
tratate toate produsele de transmisiuni şi altele care conţin electronică,
cercetate de ICE sau elaborate de serviciile de concepţie ale întreprinderilor
IEMI, IEI şi Electromagnetica şi puse în fabricaţie în unităţile MICMUE,
În capitolul V, IEI este prezent cu următoarele produse destinate
armatei;
1. Radioreceptor clasa I pentru unde scurte – R 2500
2. Staţia radio R 1180 pe unde scurte, staţionară auto sau pe nave
3. Radioreceptor de clasa I-a R 2502
4. Staţia radio pe uus R-1070
5. Staţia radio pe uus R-1071
6. Staţie radioreleu pe unde decimetrice R-4010 D
7. Echipament radioreleu pentru transmisiuni telefonice de date
8. Instalaţie numerică INSTM 18 de selecţie a ţintelor mobile
9. Instrument de protecţie video IPIBAR pentru staţii radar terestre
10. Instrument de protecţie video IPIBAR M3 pentru staţii radioaltimetru
Precizare. În anul 1980 fabricaţia Radioaltimetrului AHV 6 s-a
transferat de la Tehnoton Iaşi la Electronica Bucureşti prin Protocolul nr 4
din 07.02 1980 şi Contractul nr 18221/8101. Cu acest prilej 9 specialişti care
urmau să participe la această fabricaţie au efectuat un stagiu de specializare
de 100 de zile la firma de la care s-a luat licenţa - TRT, Franţa, cu sarcini
clare aprobate prin Mandatul de Directorul General al CIETC . De fapt
licenţa a avut un spectru mai larg şi a cuprins :
- Radiolocator descoperire pentru bord avion ;
- Radiolocator navigaţie Doppler pentru bord avion ;
- Radiolocator meteo pentru bord avion ;
- Radiolocator polifuncţional ;
- Radiolocator pentru frontieră.
Legat de respectiva licenţă, ICEPRONAV – Galaţi a solicitat
extinderea ei în domeniul radarelor de bord de tip maritim şi fluvial.
- Producţia electronicelor de larg consum – radioreceptoare şi
televizoare a fost trecută la IIS Electronica - Pipera şi au fost tratate în vol I
la cap II. Totuşi la IEI au rămas în fabricaţie o parte din componentele de
bază pentru televizoare, precum şi integral domeniul difuzoarelor (pentru
care existau dotări speciale, gen camera surdă ş.a.) şi al combinelor audio,
care au fost de asemenea tratate în vol I cap II. Este adevărat că s-a realizat
diversificarea multor produse din cele prezentate în vol I şi mai ales ale
componentelor lor, dar diferenţele apar doar pentru un specialist avizat care
analizează prospectele şi cărţile tehnice ale acestora. Pentru istorie este
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important de reţinut că acele tipuri de produse şi componente şi-au continuat
ciclul tehnologic ţinând pas cu necesităţile la export ale produselor de bază.
IEI a fabricat de asemenea produse medicale şi de electronică
industrială. Pentru a prezenta producţia civilă a IEI-ului am considerat util să
dăm un Catalog cu lista şi, unde am avut, foto ale produselor fabricate de
această întreprindere, şi să prezentăm date detaliate (în cap.VII) doar în
aparatele neprezentate anterior şi pentru care am dispus de prospecte,
astfel:
DATE de CATALOG
a) Elemente pentru receptoare TV, antene şi amplificatoare:
0
1. Blocuri de deflexie pentru cinescoape 110
2. Blocuri de deflexie pentru pentru tuburi videocaptoare
3. Transformatoare finale de linii
4. Programatoare pentru receptoare TV
5. Amplificatoare de antenă colectivă pentru 80 abonaţi
6. Amplificatoare de antenă colectivă pentru 20 abonaţi
7. Amplificator de antenă individual
8. Antenă UIF de bandă largă
9. Sumator de canale TV pentru instalaţii individuale

Bloc de deflexie pt cinescoape de 110

Bloc de deflexie pentru tuburi video

Transformatoare finale de linii

414

Programatoare pentru receptoare TV

Amplificatoare de antenă colectivă de 80 abonaţi şi similar pentru 20 abonaţi

Antenă UIF de bandă largă

Sumator de canale TV
pentru instalaţii individuale
.
Tipul de bază din această clasă de produse a fost prezentat, pentru
fiecare caz, în vol I cap II motiv pentru care nu revenim aici cu detalii tehnice
b) Aparatură audio
1. Amplificator AA 12.24 pentru sonorizare mijloace transport călători, date
tehnice în cap.VII – Prospecte, Anexa IV.2.1 pag 1
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2. Dispozitiv de alarmă cu cu cifru electronic
3. Amplificator CLUB 2000 mono de 70 W cu 2 ieşiri;
4. Pick-up PD-D 350 pentru discuri mono sau stereo;
5. Staţie de sonorizare pe module de 200 W cu ieşire de linie ;
6. Amplificator CLUB 2000 mono 35 - 35 W;
7. Amplificator AHF-C81 stereo 2 × 40 W;
8. Casetofon CD-350 deck stereo;
9. Tuner T 350 MA-MF stereo;
10. Egalizor EQ-350 stereo.
11. Post abonat interfon antiex, date tehnice în cap VII – Prospecte, Anexa
IV.2.1 pag 2
12. Posturi pentru instalaţii de interfonie, date tehnice în cap VII – Prospecte,
Anexa IV.2.1 pag 3
13. Interfon navalizat, date tehnice în cap VII –Prospecte,Anexa IV.2.1 pag 3
14. Staţie de radioficare navală , date tehnice în cap VII –Prospecte, Anexa
IV.2.1 pag 4

Amplificator CLUB 2000 mono de 70 W cu 2 ieşiri

Pick-up PD-D 350 pentru discuri mono şi stereo
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Staţie de sonorizare pe module de 200 W cu ieşire de linie

Amplificator CLUB 2000 mono 35 - 35 W

Amplificator AHF-C81 stereo 2 × 40 W

417

Casetofon CD-350 deck stereo

Tuner T 350 MA-MF stereo

Egalizor EQ-350 stereo
c) Componente electronice
1. Condensatoare semivariabile (trimeri);
2. Condensatoare variabile cu dielectric solid;
3. Condensatoare variabile;
4. Siguranţe fuzibile în tub de sticlă;
5. Siguranţe fuzibile temporizate în tub de sticlă;
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Condensatoare semivariabile (trimeri)

Condensatoare variabile cu dielectric solid

Condensatoare variabile
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Siguranţe fuzibile în tub de sticlă

Siguranţe fuzibile temporizate în
tub de sticlă

d) Electronică industrială
1. Betonoscop N 2705 pentru testarea materialelor neomogene. Există şi
varianta digitală a aparatului N 2704 produsă la ICE, date tehnice în cap. VII
– Prospecte, Anexa II.4.4.1 pag 1
2. Echipament tensometric automat N 23-50 şi N 23-100;

Echipament automat N 23-50 şi N 23-100
e) Electronică medicală
1. Monitor de pat M 5220 – producţie preluată de la ICE, date tehnice
în cap VII – Prospecte, Anexa II 4.4.5. pag 1 ;
2. Monitor de blocare neuromusculară MBN-01,date tehnice în cap VII –
Prospecte, Anexa IV.2.2 pag 1 ;
3. Calmostin - Neurostimulator transcutanat NTS-02M, date tehnice în cap
VII – Prospecte, Anexa IV.2.2 pag 2 ;
4. Aparat LP-NST-03 pentru localizarea şi stimularea punctelor active, date
tehnice în cap. VII – Prospecte, Anexa IV.2 2 pag 3 ;
5. Aparat de terapie prin curenţi diadinamici DIADIN 2, – date tehnice în
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cap. VII – Prospecte, Anexa IV.2.2 pag 4
6. Aparat de terapie prin curenţi stereodinamici STEREOFREM – date
tehnice în cap VII – Prospecte, Anexa IV.2 2 pag 6
7. Electrocardiograf cu 3 canale;
8. Unităţi de supraveghere medicală şi stimulare cardiacă;
9. Aparat pentru electrogimnastica musculaturii striate MIOSTIM SM-0;10.
10 Dispozitiv de alarmă pentru enuresis EA-1,date tehnice în cap. VII Prospecte, Anexa IV.2 2 pag 7

Electrocardiograf cu 3 canale

Unitate de supraveghere medicală
şi stimulare cardiacă

Aparat pentru electrogimnastica musculaturii striate MIOSTIM SM-02
f) Radiorelee, comunicaţii prin sateliţi, radiolocaţie etc.
1. Receptor pentru navigaţia prin sateliţi
2. Echipament radioreleu pentru transmisii telefonice şi de date, date tehnice
în cap VII - Prospecte,Anexa V.2.3 pag 7. Este tratat la capitolul destinat
armatei fiindcă aceasta a fost destinaţia principală
3. Staţie de sol pentru recepţia datelor de la satelitul meteorologic
METEOSAT,date tehnice în cap VII – Prospecte,Anexa II 4.4.3.- pag 1.
Este tratat la capitolul Microproducţie ICE - care a şi exportat produsul
4.Sistem radio tip “pager” pentru căutarea persoanelor – Hermes 2700 pentru căutarea persoanelor, date tehnice în cap VII – Prospecte, Anexa
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II.4.4.3 pag 2 – 4, la cap. Microproducţie ICE care l-a fabricat până la
realizarea unor solicitări semnificative pentru uzinare. Sunt prezentate:
- Unitate de comandă DH 2700, codor secvenţial bitonal pentru apelarea a
90 receptoare.
- Emiţător electronic cu apel selectiv EH - 2700.
- Receptor abonat RH - 2700
8. Instalaţie numerică INSTM 18 de selecţie a ţintelor mobile, date tehnice în
cap VII – Prospecte, Anexa V.2.3 pag 8.
9. Instrument de protecţie video IPIBAR – M1, M2 pentru staţii radar terestre
date tehnice în cap VII – Prospecte, Anexa V.2.3 pag 9
10. Instrument de protecţie video IPIBAR M3 pentru staţii radioaltimetru

Receptor pentru navigaţia prin sateliţi
g) Diverse
1. Ecosondor SN 600 pentru măsurarea adâncimii apei
2. Aparat AM 2 pentru instruirea şi exersarea alfabetului Morse

Ecosondor SN 600 pentru măsurarea adâncimii apei

Aparat AM 2 pentru instruirea şi exersarea alfabetului Morse
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Cap V. PRODUCŢIA "SPECIALĂ" DE ELECTRONICĂ
V.1 PRODUCŢIA DE TEHNICĂ PENTRU TRANSMISIUNI
Abordare problematicii, denumite generic ”producţia de apărare” şi în
particular “producţia de echipamente şi aparatură de transmisiuni”, ne
conduce la nevoia de a prezenta câteva din aspectele care au dus la apariţia
unor capacităţi de producţie destinate producerii de mijloace tehnice cu
destinaţie militară.
Poate că cel mai important lucru care trebuie subliniat este acela
rezultat din conceptul unanim recunoscut că apărarea şi consolidarea
suveranităţii şi integrităţii naţionale se bazează, printre altele, pe existenţa
unor forţe armate bine pregătite şi înzestrate cu cele necesare ducerii unui
război de apărare. Conceptul capătă o nouă dimensiune în condiţiile
existenţei unei alianţe militare, în care, pe cât este posibil, trebuie evitate
deosebirile mari în ceea ce priveşte capacităţile de luptă ale aliaţilor, la
rândul lor, determinat legate de înzestrarea cu armament şi tehnică de luptă.
La cele prezentate mai sus se adaugă, într-o măsură semnificativă,
forţa economică, nivelul ridicat de pregătire educaţională, ştiinţifică şi tehnică
a populaţiei, precum şi spiritual cetăţenesc, moralul ridicat şi dorinţa
nestrămutată de a-şi apăra ţara; tradiţiile de bună vecinătate, de conlucrare
deschisă şi loială cu alte popoare în spiritul unui climat de pace şi progres,
au şi ele importanţa lor.
V.1.1 Producţia de apărare
Vorbind despre producţia de apărare în cadrul acestui material ne
vom referi la necesitatea apariţiei şi dezvoltării industriei de apărare cât şi la
câteva din principiile pe baza cărora s-au desfăşurat activităţile din acest
domeniu.
A devenit un truism afirmaţia că “nu poţi să conduci, dacă nu ai
legături”; cu alte cuvinte comandanţii (statele majore) de la toate eşaloanele
îşi exercită actul de conducere folosind mijloacele de transmisiuni.
Exercitarea actului de conducere, printre altele, se face pe verticală
(ierarhic), cât şi pe orizontală ( cooperarea). Corespunzător acestei trăsături
sistemele de transmisiuni şi mijloacele tehnice de care dispun au fost
concepute să asigure aceste tipuri de legături (ierarhice şi de cooperare). Să
luăm de exemplu modul cum au fost gândită şi concepută tehnica radio.
La eşaloanele mici: pluton, companie, batalion s-au folosit staţiile
radio pe unde ultrascurte (greutate mică, autonomie bună, raza de acţiune
necesară asigurată).
Pentru legătura batalion - regiment au fost folosite staţii în gama
undelor ultrascurte cu sau fără amplificatoare de putere. Pentru legăturile
regiment - divizie predomină staţiile pe unde scurte şi staţiile radioreleu.
Pentru celelalte tipuri de legături situaţia se prezintă asemănător,
adică pentru fiecare eşalon şi pentru fiecare legătură dintre eşaloane s-au
realizat echipamente cu destinaţie bine precizată.
Cu alte cuvinte, sistemul /sistemele de transmisiuni sunt deosebit de
complexe în ceea ce priveşte diversitatea mijloacelor folosite şi în acelaşi
timp presupun un volum însemnat de mijloace.
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Având în vedere toate acestea şi obligaţi în mod obiectiv de
posibilităţile materiale şi financiare, strategia de dezvoltarea a tehnicii de
transmisiuni şi-a propus să abordeze cercetarea şi producerea
echipamentelor, care la un orizont de timp acceptabil să rezolve integral
nevoile de echipamente de transmisiuni la nivelul diviziei. În această
privinţă s-au avut în vedere divizia de infanterie, divizia mecanizată şi divizia
de tancuri.
Am putea exemplifica pe larg felul în care s-a elaborat tehnica de
transmisiuni specifică acestor tipuri de mari unităţi, dar materialul de faţă are
un scop limitat.
În acest context nu putem să nu arătăm că, la sfârşitul anilor 80
industria de apărare a realizat toate tipurile de echipamente de transmisiuni
necesare pentru înzestrarea marilor unităţi tip divizie, mai puţin staţia pe
unde scurte de putere mijlocie R-1180 care era în stadiul de prototip
omologat.
Rod al cercetării, proiectării şi producţiei proprii, realizarea integrală a
necesarului de echipamente tehnice pentru organizarea, funcţionarea şi
exploatarea sistemului/sistemelor de transmisiuni de la eşalonul divizie este
fără discuţie o realizare importantă a specialiştilor civili şi militari, a tuturor”
transmisioniştilor”
Să prezentăm câteva din cerinţele care au orientat activitatea de
dezvoltare în acest domeniu (tehnica de transmisiuni).
În ceea ce priveşte principiile avute în atenţie în acest domeniu ele
se referă în principal la următoarele:
- producerea de tehnică de transmisiuni să se bazeze pe folosirea
materialelor din producţia internă (româneşti). Acest principiu are de la
început la sfârşit un caracter restrictiv, cu influenţe negative asupra
performanţelor şi realizării de tehnică de transmisiuni;
- folosirea în exclusivitate a capacităţilor de cercetare, proiectare şi
producţie naţionale. Din fericire, acest principiu a avut ca efect crearea unor
centre de cercetare şi proiectare de foarte bună calitate; au fost create sau
s-au dezvoltat noi capacităţi de producţie; s-au format cercetători şi
proiectanţi de excepţie, cu o pregătire profesională deosebită, dedicaţi
activităţii pe care o desfăşurau; domeniile abordate au fost atât de noi încât
sintagma potrivită ar fi aceea de “a te arunca în necunoscut”. Menţionăm
faptul că specialiştii noştri nu au fost şcoliţi în străinătate (în ţările prietene) şi
nu au avut acces la cunoaşterea experienţei dobândite în ţările cu o
puternică industrie de apărare (URSS);
- un alt principiu este cel rezultat din condiţia /condiţiile de
compatibilitate cu tehnica din dotarea celorlalte armate din Tratatul de la
Varşovia. În acest sens, au fost elaborate CTTUG.-uri (cerinţe tacticotehnice unice generale), acestea se refereau la condiţiile general valabile la
toate categoriile/tipurile de echipamente şi CTTU (cerinţe tactico-tehnice
unice) care erau specifice fiecărui tip de echipament în parte (telefon, staţie
radio, staţie radioreleu, centrale telefonice etc). Poate că elaborării acestor
cerinţe i se poate atribui şi un rol pozitiv, însă aparatura cercetată şi
proiectată în România răspundea condiţiilor de exploatare din Siberia;
- cel mai detestat principiu a fost acela al limitării sau interzicerii
folosirii importurilor; această interdicţie a afectat calitatea şi performanţele
produselor, a prelungit perioada de elaborare în faza de cercetare-proiectare
şi a dus la respingerea introducerii în înzestrarea armatei a acelor
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echipamente care ,după părerea unor aşa zişi specialişti, aveau
componente din import.
Din cele prezentate rezultă clar că, producţia de tehnică de
transmisiuni s-a făcut în condiţii grele; capacităţile de producţie destinate
produselor civile erau incontestabil depăşite; iată de ce au fost înfiinţate
capacităţi noi, au fost selecţionaţi cei mai buni specialişti, s-a îmbunătăţit
dotarea tehnică şi tehnologică.
Capacităţile
de
producţie
specială
de
la
întreprinderile
Electromagnetica, Electronica / IEI şi IEMI au fost dintre cele mai
performante din punct de vedere tehnic, tehnologic şi uman.
În încheiere putem afirma fără pericolul de a greşi că, industria de
apărare – din domeniu tehnicii de transmisiuni - şi-a făcut datoria în condiţii
dificile şi a contribuit la înzestrarea trupelor de transmisiuni cu cele necesare
pentru ca acestea să-şi îndeplinească sarcinile şi misiunile.
Suntem convinşi că şi în prezent, printr-o politică adecvată, industria
militară naţională ar putea să-şi spună cuvântul în înzestrarea trupelor de
transmisiuni cu aparatură şi echipamente la nivelul unor tehnologii de vârf.
V.1.2 Crearea capacităţilor de producţie.
Capacităţile pentru producţia de tehnică militară, de-a lungul timpului,
au cunoscut o permanentă dezvoltare şi modernizare în ceea ce priveşte
fabricarea mijloacelor şi aparaturii de transmisiuni, concomitent cu apariţia
unităţilor de producţie civile care au abordat şi producţia militară şi cu
dezvoltarea capacităţilor de producţie ale armatei – la început cunoscutele
Arsenale ale diferitelor genuri de arme.
Însă producerea de armament şi tehnică militară a avut şi are în
continuare nevoie de un suport ştiinţific şi tehnologic deosebit; este bine
cunoscut faptul că o mare parte din realizările cu caracter militar cu un înalt
nivel ştiinţific şi tehnic au avut aplicaţii de succes în viaţa civilă; exemplele
sunt numeroase, pornind de la mijloacele de transport terestre, navale şi
aeriene, la cucerirea spaţiului cosmic şi telecomunicaţiile globale,
dezvoltarea tehnicii de calcul şi altele.
În ţara noastră, perioada anilor 1960-1970 a marcat apariţia unor
capacităţi de producţie noi în domenii care se pretau la a fi folosite la
realizarea de echipamente cu destinaţie militară; ne referim la cele din
industria electronică, electrotehnică, mecanică fină, materialelor feroase şi
neferoase (cupru, aluminiu) şi altele.
Fără discuţie corolarul dezvoltării în domeniul industrial l-au avut noile
tehnologii, unele importate (licenţe), altele create de specialiştii români. Să
reamintim câteva:
- producerea de componente pentru industria electronică şi
electrotehnică (tranzistori, diode, rezistenţe, condensatoare etc.) portdrapelul în acest domeniu a fost IPRS. Băneasa care, într-o anumită
perioadă, a fost condusă de col. ing. Lazăr Şandra , ulterior Directorul
general al CIETC.- Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul
şi în care subsemnatul a ocupat funcţia de Director general adjunct şi
Director general la Întreprinderea Electronica-Bucureşti,
- fabricarea de componente de automatizări (comutatoare,
întrerupătoare, relee, blocuri de comandă etc), produse de intreprinderile
Electroaparataj-Bucureşti şi Automatica-Bucureşti;
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- fabricarea de aparate de măsură şi control electrice şi electronice la
întreprinderea IEMI. Bucureşti şi IAE. Timişoara.
O deosebită importanţă au avut-o tehnologiile referitoare la:
- folosirea maselor plastice şi cauciucului;
- tehnologiile noi de protecţie anticorozivă şi mascare (vopsele mate,
eloxarea, depunerea electrostatică, noi tehnologii de acoperiri metalice,
inclusiv metalizarea maselor plastice etc);
- tehnologia turnării sub presiune a aluminiului şi a altor materiale
neferoase;
- tehnologia circuitelor imprimate, plantarea şi sudarea componentelor
în flux continuu;
- fabricarea în ţara noastră a feritelor cu diferite destinaţii;
- dezvoltarea puternică a industriei optice şi optoelectronice;
- cercetarea şi producerea de laseri cu diferite aplicaţii: telemetre,
transmiterea vocii şi a datelor prin fibră optică şi atmosferă etc.
Lista întreprinderilor în care s-au implementat noi tehnologii şi care au
produs materiale şi componente pentru tehnica militară este lungă, nu are
rost să le enumerăm pe toate dar, trebuie spus că fără existenţa lor
realizările obţinute de specialiştii militari nu ar fi fost posibile.
Prezentarea pe scurt a importanţei bazei materiale şi tehnologice
demonstrează aportul hotărâtor pe care aceasta l-a adus în producţia
militară, care este o condiţie necesară dar nu suficientă; la aceasta se
adaugă aportul de creaţie şi inovare al cercetării ştiinţifice şi tehnologice.
V.1.3 Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică.
Cercetarea şi proiectarea tehnicii şi mijloacelor de transmisiuni s-au
desfăşurat în institute, centre, secţii şi laboratoare de cercetare şi proiectare,
specializate pe anumite domenii .
În domeniul cercetării şi proiectării pentru transmisiuni un loc aparte
revine Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al
Armatei- ICSITA. Bucureşti.
La cercetarea şi proiectarea produselor de transmisiuni au mai
participat, într-o ordine aleatoare, următoarele institute şi instituţii, centre de
cercetare şi proiectare:
- Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru
Telecomunicaţii (CCSITTc.), Bucureşti;
- Academia Tehnică Militară;
- Centrul de Studii şi Cercetări al Comandamentului de
Transmisiuni, devenit ulterior Centrul de Instrucţie al
Transmisiunilor;
- Centru de Cercetări pentru Automatică, Bucureşti;
- Institutul de Cercetări Electronice, Bucureşti (ICE) cu
departamentul: Centrul de Cercetări pentru Electronică, Bucureşti
(CCEB);
- Institutul pentru Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu RadiaţiiIFTAR Bucureşti – Măgurele şi altele.
Aportul cercetării ştiinţifice şi proiectării în domeniul ”transmisiunilor”
este prezentat în cele ce urmează.
Au fost cercetate, proiectate şi omologate următoarele tipuri de
echipamente şi mijloace de transmisiuni:
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- aparatură telefonică: telefoane de campanie şi centrale telefonice
manuale şi automate, aparatură de multiplexare telefonică cu una sau mai
multe căi purtate;
- aparatură telegrafică: aparatură de multiplexare telegrafică,
aparatură de comutaţie telegrafică;
- aparatură radio: staţii radio pe unde ultrascurte şi scurte, staţii radio
cu destinaţie specială (cercetare), autostaţii radio de putere mică şi medie,
receptoare radio;
- aparatură radioreleu: staţii şi autostaţii radioreleu;
- centre de transmisiuni mobile instalate pe transportoare amfibii
blindate (TAB) şi mijloace auto;
- centre de transmisiuni mobile pentru marile unităţi operative;
- punct de comandă mobil pe elicopter;
- comunicaţie cu laser prin atmosferă;
- multiplexor de date pe fibră optică; ş.a.
Cercetare ştiinţifică şi activitatea de proiectare desfăşurată de
specialiştii români – civili şi militari - precum şi cercetarea tehnologică au
făcut posibilă apariţia, modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie
destinate producerii de echipamente şi mijloace de transmisiuni pentru
armată.
Prezentarea pe larg a activităţii de cercetare ştiinţifică şi proiectare în
domeniul “transmisiunilor” face obiectul capitolului V.2
V.1.4. Producţia
V.1.4.1 Întreprinderea Electromagnetica
În capul listei producătorilor de “tehnică de transmisiuni” s-a aflat, în
perioada anilor 1950-1990, întreprinderea Electromagnetica Bucureşti.
De-a lungul întregii sale activităţi de peste 80 de ani de existentă,
Electromagnetica a fost purtătoarea de stindard a implementării şi dezvoltării
sistemelor de telecomunicaţii civile şi militare în ţara noastră.
Electromagnetica a jucat un rol important în înzestrarea cu tehnică de
transmisiuni cu aplicaţii la toate eşaloanele militare tactice şi operative; acest
lucru a fost posibil, în diferite etape de dezvoltare, datorită capacităţii sale
tehnice şi tehnologice de a se perfecţiona şi dezvolta continuu. În acelaşi
timp trebuie subliniat remarcabilul corp de specialişti: ingineri, tehnicieni,
maiştrii şi personal de execuţie foarte bine pregătiţi profesional şi dedicaţi
activităţii pe care o desfăşurau.
În afară de contribuţia majoră ştiinţifică şi tehnologică asigurată de
institutele şi centrele de cercetare şi proiectare cu care au colaborat trebuie
să subliniem echipa de cercetători, proiectanţi şi specialişti din Fabrica de
Producţie Specială din Electromagnetica care, pe măsura bogatei
experienţe de producători, au completat şi redefinit soluţii tehnice şi
tehnologice cu o influenţă decisivă la modernizarea produselor şi scurtarea
perioadei de timp în cadrul ciclului: cercetare, proiectare, producţie.
După cum se ştie, în perioada la care ne referim, sistemul (sistemele)
de transmisiuni potrivit principiilor de organizare şi exploatare avea nevoie
de tehnică (aparatură) şi mijloace de transmisiuni (autospeciale) destinate
realizării "legăturilor cu fir", radio şi radioreleu; spre deplina satisfacţie a
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beneficiarului direct C.T.T. (Comandamentul Trupelor de Transmisiuni),
Electromagnetica a fost un furnizor major, de cele mai multe ori şi unic,
pentru toate tipurile de echipamente enumerate mai jos, astfel:
Telefoane de campanie. Electromagnetica este unicul furnizor de
telefoane de campanie destinate Armatei Române.
La început producţia de telefoane de campanie a constat în asimilarea
în producţie a telefonului ATI-52, după licenţă. A urmat o perioadă de
cercetare şi proiectare a unor telefoane integral de concepţie proprie.
Cercetare şi proiectarea a fost asigurată de ICSITA.; astfel au fost realizate
tipurile: F-1600, F-1603 şi F-1604. Realizarea acestor telefoane s-a făcut
apelând la noi materiale şi tehnologii, printre care amintim: înlocuirea vechilor
capsule de transmisie şi recepţie cu altele noi, cu parametrii tehnici superiori
(bandă de frecvenţă, rezistenţă superioară la factorii exteriori: umezeală,
căldură, frig), o carcasă din material plastic mai uşoară şi mai rezistentă,
înlocuirea pilelor electrice cu baterii alcaline, introducerea soneriei electronice
de apel, ridicarea performanţelor de lucru introducându-se pe lângă regimul
de lucru baterie locală (BL), regimurile baterie centrală (BC) şi CTA., precum
şi lucrul pe patru fire, făcându-le compatibile cu centralele automate şi cu
aparatura şi centralele de secretizare.
Ultimul telefon de campanie este Terminalul numeric de date şi
voce Delta 01, realizat într-o concepţie proprie; este Primul telefon
numeric de campanie cu modulaţie Delta cercetat, proiectat şi produs de
Fabrica de Producţie Specială, împreună cu specialişti din ICSITA., la
propunerea şi sub directa coordonare a inginerului Tiţa Petre.
Producerea acestui tip de telefon a rezultat dintr-o cerinţă concretă şi o
evaluare corectă a necesităţii, în condiţiile în care Armata Română a
implementat o reţea fixă de telefonie numerică, care acoperă întregul teritoriu
naţional şi care a îmbunătăţit în mod substanţial calitatea legăturilor operative
ale Statului Major General cu MU – marile unităţi şi U - unităţi ale tuturor
genurilor de arme (trupe de uscat, aviaţie, marină etc.)
Produsul Delta 01 a fost supus unor probe şi încercări care au
confirmat concordanţa lui cu standardele NATO; de asemenea asigură lucru
în regim de transmitere de date şi secretizarea legăturilor cu ajutorul unui
dispozitiv încorporat.
Aparatură de comutaţie telefonică de campanie. Ca şi în cazul
telefoanelor de campanie, producerea centralelor telefonice de campanie a
început cu realizarea centralei K-10, de concepţie sovietică. Această
centrală era realizată cu materiale şi tehnologii depăşite.
Electromagnetica a trecut la fabricarea unor noi tipuri de centrale
manuale cercetate şi proiectate de ICSITA. în colaborare cu CCSITc., cu 10
şi 40 abonaţi, utilizând materiale şi tehnologicii noi.
Astfel au fost produse centralele de campanie cu comutaţie manuală:
F-1612, F-1613, F-1640 şi F-1641. Dacă centralele F-1612 şi F-1613 sunt
centrale de capacitate mică, 10 abonaţi, centralele F-1640 şi F-1641 sunt de
capacitate medie cu 30, 60, 90 şi 120 de abonaţi. Centralele F-1613 şi F1641 au caracteristici suplimentare, în sensul că la prima se foloseşte
comutaţie electromagnetică cu relee Reed, iar a doua realizează şi
comutarea circuitelor şi canalelor pe patru fire.
Etapa următoare de dezvoltare a sistemelor de comutaţie telefonică a
vizat realizarea centralelor telefonice automate de campanie. Ideea realizării
acestor tipuri de centrale a plecat de la concepţia CTT., potrivit căreia
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următoarea etapă de dezvoltare a sistemelor de transmisiuni este cea de
trecere la comutaţia automată a căilor şi canalelor telefonice şi telegrafice. În
legătură cu acest aspect trebuie să amintim contribuţia determinantă,
novatoare şi curajoasă a generalului maior inginer Aurel Andrei.
Dorinţa de a trece la o etapă superioară în organizarea şi exploatarea
sistemelor de transmisiuni, respectiv comutarea automată a liniilor şi
canalelor telefonice şi telegrafice, s-a întâlnit în mod fericit cu dorinţa de
modernizare a producţiei Electromagneticii prin diversificarea gamei de
centrale automate, prin trecerea la fabricarea de centrale automate
numerice de capacitate mică şi medie.
Potrivit acestei concepţii, automatizarea căilor şi canalelor trebuia
realizată, pe cât posibil, simultan, pornind de la eşaloanele mici (R) până la
eşalonul Comandament Suprem cu folosirea mijloacele existente pentru
formarea căilor şi canalelor (fir, radio şi radioreleu).
Este important de arătat că noile centrale automate de campanie au
asigurat, în plus faţă de centralele telefonice automate clasice, un număr
sporit de joncţiuni (linii de interconectare) cu centrale de acelaşi tip sau diferite
şi, în al doilea rând, au folosit pentru comutaţia liniilor şi căilor/canalelor
modulaţia numerică. În cazul nostru a fost folosită modulaţia impulsurilor în
amplitudine (MIA.).
În acest sens, prin efortul specialiştilor de la Fabrica de Producţie
Specială au fost proiectate şi introduse în fabricaţie următoarele tipuri de
centrale automate numerice:
- centralele telefonice automate numerice: F-1650, F-1651 şi F1652, construcţia modulară permiţând configurarea lor în funcţie de
capacitatea dorită;
- centrala telefonică numerică SINTAX cu capacitatea de 100 sau 200
de linii, montate pe autospeciale şi destinate centrelor de transmisiuni(CT.)
ale punctelor de comandă (PC.) ale marilor unităţi (MU.).
Acestea au fost Primele centrale telefonice automate numerice
realizate în ţara noastră, pentru nevoile armatei.
Nevoile crescânde de legături secretizate, care să interzică accesul
neautorizat la informaţiile ce se transmit în sistemele de transmisiuni, au
determinat apariţia aparaturii de secretizare a liniilor şi canalelor telefonice şi
telegrafice şi, totodată, conectarea lor la un sistem de comutaţie, la început
manual, ulterior, automat.
Într-o primă etapă a fost realizată Centrala telefonică manuală
pentru legături secretizate T.S.-603, cercetător şi proiectant ICSITA.
Aceasta este Prima centrală telefonică de campanie destinată
legăturilor telefonice secretizate.
Cercetarea, proiectarea şi producerea generaţiei de centrale
automate numerice au cerut elaborarea de soluţii tehnice noi, folosirea unor
materiale şi componente electronice performante, crearea unor noi fluxuri de
producţie, aparatură de măsură şi control, dispozitive de verificare şi
simulare, pregătirea personalului de execuţie etc.
Imediat după realizarea primelor loturi de echipamente, acestea au
fost instalate în teritoriu în locurile de dispunere a comandamentelor de U şi
MU şi alte instituţii militare, în scopul introducerii lor în exploatare pentru
determinarea mai exactă a valorii unor parametri: numărul de abonaţi
minim/maxim, numărul şi tipurile de joncţiune, traficul maxim realizat,
comportarea canalelor în regim automat pentru transmiterea altor tipuri de
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semnale şi, în mod deosebit, a transmiterilor de date şi altele; toate acestea
pentru a determina în exploatare parametrii tehnici pentru viitoarele centrale.
Trecerea la fabricarea centralelor automate numerice de campanie,
de altfel şi la modernizarea sau introducerea în fabricaţie de noi
echipamente, a presupus pentru producători, în cazul nostru
Electromagnetica, eforturi deosebite pentru realizarea pregătirii de fabricaţie,
adică: SDV-uri, aparatură de măsură şi control numerică, bancuri de probe
şi testare şi nu în ultimul rând asigurarea cu materiale şi componente
electronice moderne. Necesară şi destul de anevoios de realizat a fost
pregătirea personalului de execuţie, îndeosebi reglori şi controlori de
calitate. Au trebuit completate şi modernizate laboratoarele destinate
încercărilor mecano-climatice (umiditate, frig, cald, vibraţii, şocuri).
Cu toate greutăţile întâmpinate şi volumul mare de muncă, de cele
mai multe ori “contra cronometru”, Fabrica de Producţie Specială s-a achitat
în condiţii onorabile de răspunderile ce i-au revenit.
Aparatură de multiplexare telefonică. La sfârşitul anilor 1970 şi
începutul anilor 1980, în faţa Fabricii de Producţie Specială a apărut o nouă
provocare, şi anume producerea de echipamente de multiplexare a
canalelor telefonice.
Procedeul ca atare era bine cunoscut din sistemele de telecomunicaţii
civile, fără de care nu era posibilă interconectarea marilor centre urbane şi
asigurarea unui trafic corespunzător; cu menţiunea că telecomunicaţiile
civile foloseau multiplexoare (echipamente de curenţi purtători) de
capacitate medie şi mare.
Pentru sistemele militare numărul de canale era mai mic, potrivit unui
trafic mai redus. Una din marile probleme ale folosirii multiplexoarelor
telefonice în armată era legată de volumul mare de muncă / timp pentru
instalarea în teren, îndeosebi pentru magistralele în cablu greu (C-270, C296).
Primele multiplexoare cercetate, proiectate şi fabricate au fost acelea
din categoria celor care foloseau linii bifilare pe distanţe mai scurte şi aveau
un număr mic de canale. Astfel au fost realizate Echipamente de
multiplexare în telefonie F-3090-1, F-3090-2 şi F-3030, primele cu câte un
canal purtat şi ultimul cu trei canale purtate.
Expertiza cercetătorilor şi producătorilor în acest domeniu, la început
modestă, s-a perfecţionat pe măsura introducerii în fabricaţie a noilor
generaţii de echipamente modernizate, cu parametrii superiori şi cu o
construcţie modulară.
Trecerea la construcţia modulară a avut loc ca urmare a iniţiativei
ICSITA. de a standardiza construcţia mecanică şi astfel apărând
posibilitatea ca proiectanţii să folosească module tipizate, cu diferite
dimensiuni, şi care să poată fi asamblate în configuraţia necesară realizării
unui anumit tip de echipament.
Această standardizare a fost bine primită de producător, deşi
presupunea folosirea unor noi materiale, precum şi noi tehnologii (vopsirea
prin depunere electrostatică, eloxarea şi altele). Multiplexoarele care au
folosit noile tehnologii au fost cele din generaţia modernizată şi anume:
Echipamentele de multiplexare în telefonie F-3091 şi F-3031.
Din categoria multiplexoarelor de capacitate mare au fost fabricate
următoarele tipuri:
- echipament de multiplexare/magistrală cu 12 canale analogice
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F-3020;
- echipament de multiplexare cu 24 canale analogice F-3010-24
SF. Acest echipament deosebit de complex era destinat să intre în
compunerea unei staţii / autostaţii radioreleu de mare capacitate, de
concepţie proprie, şi să asigure aducerea canalelor telefonice în centrele de
transmisiuni, distanţa asigurată:12 Km;
- echipament de multiplexare/magistrală cu 8 canale numerice F3011-8.
Întreaga gamă de echipamente a fost cercetată şi proiectată de
ICSITA. în colaborare cu specialiştii din FPS. (Fabrica de Producţie
Specială).
Grupele de cercetători şi proiectanţi din ICSITA. au fost coordonate de
dr. ing. Gheorghe Mărâi şi dr. ing. Sorin Stoica.
Lucrurile s-au complicat atunci când a intrat în cercetare, proiectare şi
fabricaţie echipamentul de multiplexare cu 8 canale numerice. Abordarea
acestui echipament constituia o noutate absolută atât pentru cercetători, cât
şi pentru producător.
Numeroasele soluţii tehnice noi, originale, au cerut folosirea unei
game noi de componente electronice la care se adaugă aparatura de
măsură şi control. Atât în cercetare, cât şi în producţie; a fost folosită
tehnologia turnării sub presiune a carcaselor diferitelor subansambluri, au
fost proiectate şi fabricate standuri de probe şi testare, au avut loc
numeroase probe şi încercări făcute împreună de cercetător şi producător.
O menţiune specială trebuie făcută în legătură cu echipamentul F3011-8, el fiind Primul echipament de multiplexare numeric cu modulaţie
Delta realizat în ţara noastră şi printre primele realizate de industria militară
din ţările participante la Tratatul de la Varşovia.
Acest echipament cu utilizări multiple era destinat realizării
magistralelor de campanie, aducerea căilor telefonice şi telegrafice în
centrele de transmisiuni şi ulterior ca bloc de formare a canalelor pentru
staţii radioreleu.
A fost cercetat şi proiectat de ICSITA. Colectivul de cercetători de la
ICSITA. a fost coordonat de dr. ing. Sorin Stoica; produsul a fost realizat în
faza “serie zero “ de Electromagnetica.
Aparatură de multiplexare telegrafică. Legăturile telegrafice au o
veche utilizare în telecomunicaţii civile şi militare, de la binecunoscutele
sisteme care foloseau manipulatoarele telegrafice şi un dispozitiv de
recepţie cu releu electromagnetic şi imprimare pe bandă de hârtie.
Transmisiunile telegrafice au cunoscut o largă întrebuinţare odată cu apariţia
teleimprimatoarelor - aparate de transmisie şi recepţie electromecanice care foloseau codarea combinaţiilor alfanumerice, echipate cu o “tastatură”
similară cu cea a maşinilor de scris.
Folosirea largă a canalelor / căilor telefonice, pe linii cu fir, radio şi
radioreleu au favorizat apariţia “ telegrafiei armonice ”, adică a procedeului
de transformare a “ impulsurilor de curent continuu” şi a pauzelor dintre
acesta în “impulsuri de frecvenţe”, compatibile spectrului / benzii de
frecvenţă a canalului telefonic. Banda de frecvenţă alocată canalului
telegrafic era separată / extrasă cu ajutorul filtrelor.
Primele aparate de multiplexare telegrafică folosite de Armata
Română au fost importate, ele nu au fost asimilate în producţia proprie.
Totuşi, importanţa şi necesitatea folosirii lor în sistemele de
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telecomunicaţii militare au determinat trecerea la cercetarea, proiectarea şi
producerea lor cu ajutorul industriei româneşti.
Au fost realizate multiplexoare telegrafice de mică, medie şi mare
capacitate.
Multiplexoarele telegrafice de mică capacitate F-3140 şi F-3170 au
deschis seria producerii lor; acestea asigurau formarea a câte unui canal
telegrafic. A urmat realizarea Multiplexorului telegrafic de capacitate
mare F-3050, cu trei tipuri de configuraţii: F-3051 cu 6 canale, F-3052 cu 12
canale şi F-3053 cu 24 de canale. Multiplexoarele F-3140 şi F-3170 au fost
cercetate şi proiectate de ICSITA. de o echipă de cercetători condusă de
col. ing. Lipan Iosif şi col. ing.Căliman Virgil.
Multiplexorul F-3050 a fost cercetat şi proiectat de specialiştii din
Academia Tehnică Militară şi Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie
Tehnologică pentru Telecomunicaţii – CCSITTc.
Efortul de cercetare, proiectare şi producere a multiplexoarelor
telegrafice, îndeosebi a celor de capacitate medie şi mare a fost deosebit şi
a ridicat în faţa cercetătorilor şi producătorilor numeroase probleme tehnice
greu de depăşit. Tot atât de dificilă a fost şi realizarea pregătirii de fabricaţie,
care a fost executată de Electromagnetica.
Aparatura de comutaţie telegrafică. Pentru nevoile Armatei,
asigurarea unui important şi necesar număr de canale telefonice, precum şi
pentru a asigura interconectarea sigură şi rapidă a abonaţilor din punctele
de comandă şi a punctelor de comandă între ele a fost rezolvată prin
realizarea centralelor telefonice automate prezentate mai sus: F-1650, F1651, F-1652 şi SINTAX - centrale speciale cu număr sporit de joncţiuni
(trunchiuri), cu modulaţie numerică, siguranţă sporită în exploatare şi
destinate să lucreze într-un sistem de centrale automate interconectate.
O astfel de problemă a apărut în momentul când aparatura de
multiplexare telegrafică a asigurat un număr mare de canale telegrafice, însă
în regimul abonat – abonat (teleimprimator – teleimprimator) era necesar un
număr mare de teleimprimatoare şi un personal numeros.
Pentru a rezolva această problemă s-a luat decizia de a se realiza o
Centrală telegrafică automată numerică care să asigure un trafic telegrafic
sigur şi rapid, să interconecteze automat utilizatorii de la diferite eşaloane,
concomitent cu lucrul în regim secretizat.
Această centrală, cu indicativul F-2103, fost cercetată şi proiectată de
ICSITA. Coordonatorul activităţii de cercetare şi proiectare a fost col. ing.
Ştefan Cristea , un specialist deosebit şi care a condus echipa sa la
realizarea Primei centrale telegrafice automate numerice din înzestrarea
Armatelor Tratatului de la Varşovia.
Fără exagerare putem afirma că, la prezentarea ei pentru a primi
acceptul de introducere în înzestrarea Armatelor Tratatului de la Varşovia a
produs uimirea şi aprecierea specialiştilor străini.
La realizarea centralei au fost găsite soluţii tehnice noi fără de care nu
se puteau rezolva cerinţele impuse, au fost folosite pe scară largă
componente electronice performante (circuite integrate, microprocesoare etc.),
concomitent cu utilizarea componentelor mecanice standardizate sau tipizate,
specifice aparaturii militare.
Odată cu realizarea acestei centrale, în terminologia specifică a mai
apărut un nou termen: “transparenţa”. Echipamentele de transmisiuni ca şi
majoritatea echipamentelor de telecomunicaţii au ceea ce numim "intrări” şi
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“ieşiri” (input-output); în cazul nostru acestea au fost unificate, adică orice
conector de intrare îndeplinea şi funcţia de conector de ieşire, pentru toate
tipurile de linii / canale telegrafice: 2F, 4F, simplu sau dublu curent, în acest fel
centrala era considerată “transparentă”.
Centrala a fost terminată la sfârşitul anilor 1980, experimentată în
condiţiile de campanie şi introdusă în înzestrarea Armatei; condiţiile
ulterioare economice şi politice nu au permis producerea ei în serie. În anii
1991-1992 la Electromagnetica au fost primite cereri de ofertă din partea
unor beneficiari străini (Cehoslovacia, Moldova), care nu s-au materializat în
contracte economice ferme.
Centrul de transmisiuni mobil F-2000. Acest centru de transmisiuni
mobil de concepţie românească, la a cărui definire conceptuală o contribuţie
deosebită au adus specialiştii din Centrul de Studii şi Experimentări din
subordinea Comandamentului Trupelor de Transmisiuni, a rezolvat
problema Centrelor de transmisiuni de la eşaloanele operative; echipa de
specialişti a fost condusă de col. Biji Ioan, din ea au făcut parte coloneii
ingineri Marian Papa şi Ilie Morariu şi coloneii de transmisiuni Emil
Constantinescu, Ştefan Niţulescu, Gheorghe Popescu şi alţii. Centrul de
transmisiuni a fost conceput sub forma unui complex modular de
autospeciale cu diferite destinaţii, interconectate care asigurau diferitele
configuraţii ale centrului de transmisiuni, în funcţie de eşalonul unde se
organiza: Corp de Armată sau Armată.
Concepţia de bază avea în vedere realizarea unor “staţii” de sine
stătătoare, corespunzătoare unei funcţiei stabilite şi care de regulă erau
compuse din mai multe autospeciale; staţiile interconectate formau
ansamblul centrului de transmisiuni.
Acest concept asigura o mare flexibilitate în organizarea şi
exploatarea centrelor de transmisiuni, răspunzând direct nevoilor de legături
la un moment dat.
În compunerea C.T.M. F-2000 au fost prevăzute 26 de tipuri de
autospeciale (F-2001 la F-2026) cu care erau organizate următoarele tipuri
de “staţii”:
- staţia pentru aducerea şi verificarea căilor;
- staţia / staţiile de comutare automată a canalelor telefonice şi
telegrafice;
- staţia / staţiile de secretizare a canalelor telefonice şi telegrafice;
- staţia / staţiile de multiplexare a canalelor telefonice şi telegrafice;
- staţia / staţiile de aducere a canalelor telefonice şi telegrafice de la
grupurile de staţii radio şi radioreleu;
- staţia de electroalimentare;
- staţia poştă militară;
- şi altele.
C.T.M. F-2000, pe lângă faptul că reprezintă concepţia românească
asupra modului de organizare, funcţionare şi exploatare a unui astfel de
complex de comunicaţii militare, a fost echipat în totalitate cu aparatură şi
echipamente produse de industria naţională.
Centrul de transmisiuni mobil F-2000 a fost Primul centru de
transmisiuni mobil de campanie pentru marile unităţi operative realizat
de specialiştii militari şi civili din ţara noastră.
Rolul de coordonator al realizării CTM. F-2000 a fost încredinţat şi
acceptat de Fabrica de Producţie Specială din Electromagnetica,
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considerată a fi deţinătoarea unei bogate şi îndelungate experienţe în
producţia de tehnică militară şi care dispunea de un valoros corp de
specialişti; la această activitate au participat şi specialişti din Baza 191 RTT.
Până în anul 1989 au fost realizate şi omologate un număr de 10 tipuri
de autospeciale care au fost acceptate în înzestrarea armatei noastre şi
introduse în exploatare la unităţile de transmisiuni; exploatarea lor în condiţii
reale a demonstrat valabilitatea conceptului şi modul în care au fost
rezolvate problemele existente anterior (numărul de căi / canale, comutarea
automată, secretizarea legăturilor etc.).
În a doua etapă de realizare a lui F-2000 urma să se modernizeze
sistemul de interconectare a autospecialelor (staţiilor) folosindu-se cabluri cu
fibră optică şi, ulterior, staţii radioreleu lucrând în gama de frecvenţe 10, 20,
30 GHz. Un radioreleu lucrând în gama de 10 GHz a fost realizat la
Institutul Politehnic Bucureşti de un colectiv de cercetători condus de
acad. prof. dr.ing. Dan Dascălu şi experimentat cu rezultate foarte bune.
Totodată se trecea la o nouă generaţie de aparatură şi echipamente
miniaturizate, containerizate şi la un nou mijloc de transport mai mic, cu
capacitate sporită de deplasare şi mascare.
Coordonatorul activităţii de proiectare şi realizare a complexului F2000 a fost ing. Petre Tiţa , în prezent Directorul Departamentul Cercetare
Proiectare şi anterior Director al Fabricii de Producţie Specială.
CTM. F-2000 nu a fost realizat integral, şi ca urmare a schimbărilor în
organizarea armatei, a intrării României în structurile NATO, a accesului la
noile tehnologii moderne, a fost abandonat. El rămâne totuşi un exemplu
concret al capacităţii cercetării, proiectării şi producţiei din domeniul militar
de a aborda şi implementa soluţii proprii de modernizare a transmisiunilor
militare, în ciuda condiţiilor economice, sociale şi politice dificile, greu de
depăşit.
Sistemul de alarmare a unităţilor şi marilor unităţi F-1000.
Recunoscând competenţa deosebită a Electromagneticii în realizarea
echipamentelor de comunicaţii civile şi militare, aceasta a fost aleasă ca
furnizor al Sistemului de alarmare a unităţilor şi marilor unităţi, cunoscut sub
denumirea de F-1000.
F-1000 a fost singurul sistem integrat de alarmare la nivel naţional, în
care au fost interconectate toate comandamentele de unităţi şi mari unităţi
din compunerea armatei pe cale ierarhică şi care asigură cu maximă
eficienţă (timp) transmiterea ordinelor, confirmarea şi raportarea îndeplinirii
lor.
Sistemul a presupus fabricarea unui număr mare de echipamente întro gamă diversificată în funcţie de eşalonul la care erau instalate, ele primind
indicativul de: F-1000-0, F-1000-M, F-1000-A şi F-1000-B.
Sistemul a fost cercetat şi proiectat de ICSITA. cu participarea
specialiştilor din Fabrica de Producţie Specială, în sensul adaptării la
posibilităţile tehnice şi tehnologice ale producătorului.
Importanţa acestei realizări tehnice este dată de caracterul ei unic şi
de aria de cuprindere naţională şi, totodată, a fost o exemplificare a
avantajelor transmiterii de date sub forma unor coduri prestabilite.
Extinderea lui la nivel naţional a determinat un efort material şi uman
deosebit pentru instalarea, exploatarea, întreţinerea şi formarea
specialiştilor.
Sistemul a funcţionat o lungă perioadă de timp, iar concluziile

434

desprinse din exploatarea lui au arătat că a corespuns cerinţelor impuse, a
fost un sistem viabil şi cu o fiabilitate acceptabilă.
Întreţinerea şi repararea echipamentelor a fost asigurată iniţial de
Electromagnetica, iar apoi de Baza 191 RTT, a Comandamentului Trupelor
de Transmisiuni.
După 1990, prin efortul propriu al specialiştilor din Fabrica de
Producţie Specială şi ICSITA, a fost realizat un nou sistem destinat armatei
şi Inspectoratului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit F-1001.
Elaborat pe baza experienţei anterioare şi încorporând materiale şi
tehnologii noi, noul sistem şi-a dovedit utilitatea asigurând interconectarea şi
conducerea în structurile Armatei şi Inspectoratului, ridicând gradul de
operativitatea şi de acţiune în situaţiile reale în care se acţionează.
Echipamente militare cu radiaţie laser. Un domeniu de activitate cu
care se pot mândri specialiştii din Fabrica de Producţie Specială din
Electromagnetica este cel al Echipamentelor militare cu radiaţie laser.
Abordarea acestui domeniu era similară cu o aventură; în momentul
abordării lui baza materială şi tehnologică era într-o formă incipientă, de
asemenea, lipsa de experienţă în cercetarea, proiectarea şi producerea de
astfel de echipamente era evidentă. Toate acestea s-au constituit într-o
întreprindere temerară prin noutatea ei pe plan naţional şi mondial; acest
domeniu fiind apanajul industriilor militare avansate şi care deţineau
materialele şi tehnologiile necesare.
Menţionăm aici dificultăţile legate de implementarea şi utilizarea de
noi tehnologii, printre care amintim: tehnologia laser, tehnologia de
mecanică fină şi tehnologia optoelectronică, toate perfecţionate la nivelul
cerinţelor militare.
Efortul de implementare la Fabrica de Producţie Specială a fost
sprijinit şi s-a bazat pe suportul tehnic şi tehnologic dat de Electromagnetica,
IFTAR şi IOR.; cercetarea şi proiectarea acestor echipamente a fost făcută
de IFTAR. şi IOR. şi alte unităţi din cercetare şi producţie.
La Electromagnetica a fost realizată o gamă largă de echipamente cu
laser, printre care amintim: telemetre cu laser pentru artilerie (TLA-M1),
telemetrul cu laser pentru sistemul de conducere a focului pentru tancuri
(SCF CICLOP) şi în premieră naţională Comunicatorul cu laser pentru
trupele de uscat şi marină CL-2 .
Comunicatorul cu laser pentru trupele de uscat şi marină C.L-2 a
fost cercetat, proiectat şi realizat în stadiul de model experimental de către
IFTAR (Institutul pentru Fizică şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii) în
colaborare cu alte unităţi din domeniul optoelectronic şi de mecanică fină,
precum şi cu ajutorul specialiştilor militari detaşaţi.
Realizarea lui fizică este deosebit de ingenioasă şi se bazează pe
montarea unei diode laser şi a unui modul electronic direct într-un binoclu
din dotarea trupelor de uscat, fără a afecta folosirea acestuia ca binoclu.
În perioada experimentărilor în teren, iarna cu vizibilitate redusă
(ceaţă), legătura telefonică a fost realizată în condiţii bune; alinierea
operatorilor (corespondenţilor) s-a făcut relativ uşor, demonstrând că
divergenţa razei laser cu ajutorul sistemului optic a asigurat un “câmp” de
căutare sigur şi eficient. În ceea ce priveşte distanţa la care s-a stabilit
contactul şi legătura, aceasta a depăşit limita vizibilităţii directe între
operatori pe timp de ceaţă. În caietul de sarcini era prevăzută o distanţă de
1 km.
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Tipul acesta de echipament a fost cerut de beneficiar deoarece are
avantajul că nu poate fi interceptat, asigurând astfel o acoperire completă a
legăturii telefonice, în condiţiile unor cerinţe de instalare şi exploatare
deosebit de simple (ca la utilizarea unui binoclu).
Modelul iniţial a fost echipat cu o diodă laser ; pentru a spori distanţa
la care se realizează “legătura “, în viitor, urma să fie înlocuită cu un nou tip
de laser, care însă nu se realiza în ţara noastră şi anume laserul cu bioxid
de carbon, cu o putere mai mare şi lucrând în gama lungimii de undă de
10,6 microni, cu o putere de 1-1,5 W; asigurându-se astfel condiţii sporite de
propagare în spectrul vizibil, depăşind influenţele negative ale prafului,
fumului şi ceţii la distanţe ce depăşeau 1 km.
Col. ing. Ioan George , în decursul cercetării pentru un nou tip de
laser, a realizat Primul laser cu bioxid de carbon din ţara noastră;
specialist recunoscut, coleg şi prieten, căruia pe această cale îi aduc un
binemeritat omagiu.
Colectivul multidisciplinar care a efectuat lucrările de cercetare,
proiectare şi realizare a modelului experimental C.L-2 a fost condus de col.
ing. Necşoiu Teodor.
Şi acest echipament, realizat numai în faza de model experimental, a
fost primul echipament de telefonie cu laser realizat în ţara noastră.
Echipamentul urma să fie produs în producţie de serie la
Electromagnetica
Sistemul tehnic informaţional pentru trupele de grăniceri STIG. În
coordonarea şi responsabilitatea Comandamentului de Transmisiuni a fost
cercetat, proiectat şi realizat un sistem naţional pentru transmiterea,
recepţionarea, verificarea şi confirmarea datelor şi informaţiilor în sistemul
de conducere al trupelor de grăniceri.
Acest sistem deosebit de complex, care interconecta ierarhic toate
unităţile şi subunităţile de grăniceri, trebuia să asigure transmiterea rapidă şi
sigură a informaţiilor şi să le protejeze împotriva accesului neautorizat.
Sistemul folosea canalele telefonice din sistemul naţional de
telecomunicaţii şi pentru prima dată, la nivel atât de extins, folosea
transmiterile de date; informaţiile fiind codificate şi transmise cu ajutorul unor
modemuri lucrând în spectrul vocal. Până la acest sistem informaţiile
deosebit de importante prin natura lor erau transmise telefonic pe canalele
telefonice din sistemul naţional de telecomunicaţii, metodă greoaie care
provoca întârzieri în transmiterea şi centralizarea informaţiilor.
Sistemul a fost cercetat şi proiectat de specialiştii din ICSITA şi
implementat în producţie la Fabrica de Producţie Specială din
Electromagnetica. A fost realizat un număr mare de echipamente, într-o
gamă adecvată de tipuri corespunzătoare eşalonului deservit.
STIG. prin complexitatea şi unicitatea sa este, în acelaşi timp, şi
Primul sistem tehnic informaţional pentru trupele de grăniceri realizat
de specialiştii militari şi civili din ţara noastră.
CONCLUZII: ELECTROMAGNETICA poate fi considerată una din
principalele întreprinderi producătoare care a contribuit permanent şi eficient
la înzestrarea trupelor de transmisiuni cu echipamente şi mijloace de
transmisiuni. În acelaşi timp, ea a asigurat, pentru toate tipurile de
echipamente prezentate mai sus, asistenţa tehnică, pregătirea personalului
de exploatare, piese de schimb şi accesorii, precum şi complete de reparaţii
(mici, medii şi capitale), care constituiau baza materială principală pentru
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lucrările de mentenanţă în atelierele şi secţiile de reparaţii ale unităţilor de
transmisiuni.
În ELECTROMAGNETICA au fost realizate pentru prima dată în ţara
noastră echipamente pe care le considerăm apariţii de vârf în domeniul
aparaturii de transmisiuni, şi anume: F-3011-8, F-2103, F-1650, F-1651, F1652, F-3050, F-3051, F-3052 şi SINTAX.
Un aport deosebit au adus specialiştii din Fabrica de Producţie
Specială, printre care menţionăm:
Viorel Stroică - Director Producţie Specială.
Constantin Oprea , Ion Bojan , Nicolae Iaru , Ionel Costache , Aurelian
Stamate - şefi de secţii: Petre Tiţa , Liviu Nicolescu , Gheorghe Popescu şefi de ateliere proiectare şi cercetare; Ion Andrei , Stelian Boznă - şefi de
ateliere; Georgeta Tudosan – şef control de calitate
ELECTROMAGNETICA a făcut eforturi deosebite pentru a putea fi
pregătită să producă noi tipuri de aparatură de transmisiuni, au fost asimilate
noi tehnologii, s-a extins preocuparea pentru confecţionarea unui număr
sporit de scule şi dispozitive, a fost procurată, de la cei mai buni furnizori,
aparatură de măsură şi control electrică şi electronică, s-a extins baza
materială pentru încercările mecano-climatice (şocuri, vibraţii, cameră
frigorifică, cuptoare electrice etc.).
Un motiv de mândrie şi apreciere a capacităţii ştiinţifice şi tehnologice
a Fabricii de Producţie Specială este subliniat de faptul că toate
echipamentele de transmisiuni fabricate au fost Acceptate în
înzestrarea Armatelor ţărilor participante la Tratatul de la Varşovia.
Specialiştii din Fabrica de Producţie Specială au participat, pe plan extern, la
numeroase întâlniri de lucru organizate de Comitetul Tehnic al Tratatului de
la Varşovia, unde şi-au adus contribuţia la elaborarea programelor, temelor
de cercetare-proiectare, la stabilirea performanţelor, verificărilor de laborator
şi experimentărilor în condiţii reale.
Colaborarea Comandamentului Trupelor de Transmisiuni cu
Electromagnetica a fost un succes; a transformat întreprinderea in
principalul furnizor de aparatură şi echipamente de transmisiuni pentru o
gamă largă de produse, care în final au ajuns în dotarea unităţilor de
transmisiuni.
La aceste concluzii trebuie să adăugăm câteva cuvinte despre aportul
deosebit adus de specialiştii din ICSITA., care au asigurat cercetarea şi
proiectarea în întregime a tehnicii de transmisiuni fabricate de
Electromagnetica. Au fost aceia care au introdus tehnologia numerică, s-au
străduit şi au reuşit ca munca lor să ducă la fabricarea unor produse la
nivelul mondial în domeniu.
În cuprinsul materialului au fost de multe ori amintite numele unor
specialişti de excepţie, am subliniat şi, o facem încă odată, seriozitatea,
dăruirea şi abnegaţia demonstrate de aceştia.
V.1.4.2 Comisia de Reprezentanţi Militari de la Electromagnetica
Nu putem încheia aceasta succintă trecere în revistă a activităţii
Fabricii de Producţie Specială fără a aminti de contribuţia susţinută şi
pozitivă a Comisiei Reprezentanţilor Militari care şi-a desfăşurat activitatea
în Electromagnetica.
Comisiile reprezentanţilor militari au fost organizate şi au activat în
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subordinea Direcţiei Generale a Înzestrării Armatei; practic şi legal ele erau
reprezentantul beneficiarului, iar de decizia lor depindea acceptarea
produselor şi plata acestora.
Deşi era reprezentantul autorizat al beneficiarului şi cel care executa
recepţia finală cantitativă şi calitativă a produselor speciale, Comisia s-a
manifestat ca un colaborator competent şi onest în toate fazele de realizare
a produselor: cercetare, proiectare, producţie.
Încadrată cu specialişti militari foarte bine pregătiţi au reuşit să
prezinte observaţii, sugestii şi propuneri, toate în ideea unui răspuns pozitiv
şi integral la cerinţele tactico-tehnice ale beneficiarilor, care au fost
acceptate de cercetători şi proiectanţi.
De-a lungul timpului, Comisia a fost condusă de oameni deosebiţi
profesional şi uman, ei şi-au pus amprenta asupra modului în care, pe lângă
activitatea de control, au acţionat ca şi colaboratori şi participanţi în etapele
de elaborare şi realizare a produselor.
În acest context, îi amintim pe următorii şefi de Comisie: col. ing. Emil
Cucu, col. ing.Gheorghe Antone, col. ing. Miron Cumpănaşu , col. ing.
Constantin Penciu .
Ultima Comisie a fost condusă de col. ing.Constantin Penciu , un
foarte bun specialist şi un colaborator perfect care s-a bucurat de multă
stimă şi respect. Alături de el au lucrat: mr. ing. Marius Constantinescu , cpt.
ing Codruţ Sereş , col. ing. Roşioru, mr. ing. Ştefan, col. ing. Mihăilescu şi
alţii.
Toţi cei enumeraţi mai sus au fost cei care au dat “verdictul final”
pentru acceptarea în înzestrarea trupelor a aparaturii, echipamentelor şi
mijloacelor de transmisiuni produse de Electromagnetica.
Pregătirea lor profesională deosebită şi experienţa îndelungată
dobândită de-a lungul anilor s-au constituit într-o garanţie certă, care
exprima convingerea că “ tot ce trece prin mâna lor ” obţinea, pe bună
dreptate, calificativul de “ lucru bine făcut ”.
Pentru activitatea lor, Comisiile Reprezentanţilor Militari merită
aprecierea şi mulţumirile celor cu care au lucrat şi a celor pentru care au
lucrat.
V.1.4.3 Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale - IEMI
Un pilon important pentru producţia de apărare şi în special pentru
cea referitoare la fabricarea tehnicii de transmisiuni, este reprezentat de
Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi Industriale - IEMI
Spre deosebire de Electromagnetica care a fost un furnizor deosebit
pentru echipamente de transmisiuni, care cu un termen generic erau
destinate “legăturilor cu fir”, IEMI a fost un furnizor important de
echipamente radio.
IEMI a funcţionat timp de doi ani în spaţiile de producţie puse la
dispoziţie de Electronica, apoi în anul 1970 , când personalul de concepţie şi
producţie de la Electronica a fost transferat, şi-a continuat activitatea în noul
sediu din Pipera.
Aparatura radio spre deosebire de cea “cu fir” foloseşte ca suport
pentru transmiterea informaţilor undele electromagnetice.
În acest domeniu, “transmisiunile militare” au utilizat spectrul undelor
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ultrascurte (uus.) şi spectrul undelor scurte (us) şi, de asemenea, benzile de
frecvenţă corespunzătoare lungimilor de undă metrice (m), decimetrice (dm)
şi centrimetrice (cm); aceste din urmă lungimi de undă sunt folosite de
staţiile radioreleu.
Alegerea uus şi us de către “transmisiuni” se baza pe avantajele pe
care le prezentau cele două benzi de frecvenţe în concordanţă cu destinaţia
şi folosirea lor în cadrul sistemului/sistemelor de transmisiuni. Astfel,
folosirea uus duce la realizarea unor echipamente de dimensiuni mici,
uşoare, cu puteri reduse, cu o bătaie de ordinul kilometrilor şi a favorizat
apariţia staţiilor portabile. Nevoile de legături în cadrul sistemului de
transmisiuni făcea necesară şi folosirea spectrului de frecvenţe
corespunzător us. cu ajutorul căruia se obţineau legături de zeci şi sute de
kilometri, concomitent trebuiau îndeplinite cerinţe privind dimensiunile de
gabarit, greutate şi timp de instalare, cât mai reduse
IEMI, alături de Electronica, a fost un furnizor important de staţii şi
autostaţii radio pe u.u.s. şi u.s. IEMI. şi-a început activitatea în domeniul
radio cu Staţia radio pe uus UGAR-2, care ulterior a primit indicativul R1230, destinat să echipeze tancul şi transportorul de producţie românească.
Această staţie a fost fabricată pe baza unei licenţe din fosta Iugoslavie;
pornind cu importarea unor seturi de subansambluri şi componente (CKD. şi
SKD);staţia a fost integrată în producţia proprie într-o măsură importantă. În
epocă se vehicula ideea că ar proveni dintr-o licenţă americană.
Staţia R-1230 era o staţie solidă. cu o fiabilitate superioară, asigura
legături sigure la distanţe de cca. 20 kilometri, modul de lucru principal era
cu modulaţie în frecvenţă.
În etapa următoare de dezvoltare şi modernizare a acestui tip de
staţie a fost cercetată şi proiectată Staţia radio pe uus R-1231, complet
tranzistorizată, cu un număr sporit de frecvenţe fixe - 50000 - cu
caracteristici tehnice şi de exploatare la nivelul celor mai bune staţii radio din
acest domeniu (tanc).
Staţia radio pe uus R-1231, care a înlocuit staţia R-1230, a fost o
staţie destinată maşinilor de luptă blindate şi tancului românesc. Gama de
frecvenţă 30 - 80 MHz, cu acord discret în trepte de 1 kHz, bandă laterală
unică, telegrafie şi cu o putere de 30 W.
Staţia a fost cercetată la ICE de un colectiv de cercetători condus de
ing.Cristea Vartires. Staţia a intrat în producţie la IEMI şi a fost produsă până
în anul 1991.
În cercetare a intrat şi Staţia radio pe uus R-1231 M, modernizarea
staţiei R-1231; cercetarea a fost sistată la nivel de prototip.
În domeniul staţiilor şi autostaţiilor radio lucrând în gama u.s. a fost
fabricată Staţia radio pe uus BLU R-1300, în trei variante: R-1300 varianta
staţionară, R-1300 varianta mobilă şi R-1301 varianta pentru marină militară.
În domeniul staţiilor radio pe us, IEMI a produs Staţia radio pe us
BLU R-1300. Această staţie lucra în gama de frecvenţă 1,5 - 12 MHz, cu
acord discret în trepte de 1 kHz şi cu o putere de 50 W .
Staţia a fost cercetată la ICE de un colectiv condus de ing.Ilie Fratu.
Staţia a fost omologată în 1973 şi a fost produsă până în anul 1988.
Staţia este Prima staţie cu bandă laterală unică (BLU) pe us realizată în
ţara noastră cu destinaţie militară ; au fost realizate două variante:
staţionară şi mobilă pe autoşasiul ARO.
Staţia R-1300 era destinată să realizeze legăturile radio pe unde
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scurte în sistemele de transmisiuni de la eşaloanele: regiment, divizie şi corp
de armată.
Pornind de la staţia R-1300 a fost cercetată şi proiectată o variantă
staţionară destinată navelor marinei militare, şi care a primit indicativul R1301. Echipa de cercetare a fost condusă de ing. Aurel Aciobăniţei.
Tot în domeniul staţiilor radio pe us., de data aceasta pentru unităţile
şi subunităţile de Cercetare, a fost cercetată şi proiectată Staţia radio pe us
R-3931; staţia a fost fabricată de IEMI.
Staţia R-3931 era o staţie portabilă pe us. cu o putere de 30 W şi o
greutate de 10 kg; gama frecvenţelor de lucru: 1,5 - 30 MHz, cu acord
discret în trepte de100 Hz, cu modurile de lucru: bandă laterală unică şi
telegrafie, lucrând în staţionare şi din mişcare.
Staţia a fost cercetată de ICE, de un colectiv condus de ing. George
Băbuţ.
Prototipul a fost omologat în anul 1984 şi a fost fabricat până în anul
1991.
În vederea înlocuirii receptorului R-34-T, la ICE a fost cercetat şi
proiectat un nou tip de receptor cu caracteristici tactico-tehnice superioare în
ceea ce priveşte sensibilitatea, protecţia la perturbaţii, precizia şi stabilirea
acordului pe frecvenţa de lucru; s-a numit Receptorul pe us F-3110; a fost
omologat în anul 1969 şi a fost fabricat la IEMI până în anul 1984.
În portofoliul de produse al IEMI a fost şi Receptorul radio pe us.
BLU R-3111. Principalele caracteristici tehnice: gama frecvenţelor de lucru:
1,5 - 30 MHz, cu acord discret în trepte de 100 Hz, modurile de lucru cu
bandă laterală unică şi telegrafie, din staţionare şi din mişcare. Receptorul
a fost omologat în anul 1984 şi fabricat până în 1991. Produsul a fost
cercetat de ICE, de un colectiv de cercetare condus de ing.Gabriel Dogaru.
Tot în domeniul staţiilor radio pe us, de data aceasta pentru unităţile
şi subunităţile de Cercetare, a fost cercetată Staţia radio pe us R-3931.
Staţia R-3931 era o staţie portabilă pe unde scurte, cu puterea de 30
W şi cu o greutate de 10 kg. Gama frecvenţelor de lucru: 1,5 – 30 MHz, cu
acord discret în trepte de 100 Hz; cu modurile de lucru: telefonie BLU şi
telegrafie, lucrând în staţionare şi din mişcare. Staţia a fost cercetată de un
colectiv din ICE condus de ing. Gabriel Dogaru.
Prototipul a fost omologat în 1984 şi a fost podusă la IEMI până în
1991.
Pentru Marina militară a fost cercetată, proiectată şi fabricată Staţia
radio pe us R-6570. Staţia lucra în gama de frecvenţă 1,5 - 30 MHz, cu
acord discret în trepte de 100 Hz, în modurile de lucru cu bandă laterală
unică, telegrafie şi teleimprimare, cu o putere de 150 W, simplex şi duplex.
Staţia a fost cercetată de ICE, de un colectiv condus de ing. Victor
Gheorghiu; a fost omologată în anul 1984 şi fabricată de IEMI până în anul
1990.
În anul 1984 a început cercetarea Staţiei radio pe us R-1305, care
trebuia să lucreze în gama de frecvenţe 1,5 - 30 MHz, cu acord discret în
trepte de 100 Hz, cu modurile de lucru cu bandă laterală unică, telegrafie şi
teleimprimare, cu puterea de 100 W, simplex şi duplex.
Colectivul de cercetare a fost condus de ing.George Băbuţ şi a
realizat modelul de laborator; în 1990 lucrările au fost sistate.
În anul 1987 au început lucrările pentru Receptorul radio unificat
R-2501; receptorul trebuia să lucreze în gama de frecvenţe 1,5 - 80 MHz;
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colectivul de cercetare a fost condus de ing. Radu Enescu; în 1990 MApN. a
cerut sistarea lucrărilor de cercetare.
Pentru subunităţile de cercetare, ICE a cercetat şi proiectat: Staţia
radio pe uus R-1200, Staţia radio pe uus R-3520 şi Receptorul radio pe
uus R-1200, toate erau echipamente portabile şi răspundeau unor cerinţe
tactico-tehnice deosebite; au fost produse la IEMI până în 1991.
Întreprinderea IEMI, de-a lungul întregii sale activităţi, s-a dovedit un
furnizor deosebit de important de aparatură radio pentru înzestrarea
subunităţilor şi unităţilor de transmisiuni din trupele de uscat, aviaţie şi
marină, asigurând astfel îndeplinirea de către acestea a sarcinilor şi
misiunilor de luptă.
V.1.4.4 Întreprinderea Electronica Industrială / IEI
Un alt “jucător" important în cadrul capacităţilor de producţie pentru
fabricarea de staţii radio şi radioreleu a fost Întreprinderea Electronica
Industrială – IEI.
Înfiinţată la începutul secolului XX, a trecut prin mai multe etape de
dezvoltare şi modernizare ajungând de la un modest fabricant de “aparate
de radio comerciale” la un puternic producător de aparatură electronică,
îndeosebi de televizoare şi aparate radio destinate pieţii interne şi exportului;
de altfel, până în 1990, fiind singurul producător de televizoare din România.
La începutul anilor 1980 avea un personal 10000 de oameni în rândul
cărora se aflau ingineri, tehnicieni, maiştri şi personal de execuţie; numai în
secţia de cercetare-proiectare lucrau cca. 1000 de specialişti.
În anul 1937 ia fiinţă Societatea Anonimă Română Philips, care
după naţionalizarea din 1948 îşi schimbă denumirea în Radio Popular şi
este rezultatul comasării întreprinderilor SAR Philips, Radiomet şi Starck,
toate cu profil electronic. În anul 1960 îşi schimbă din nou denumirea
devenind Uzinele Electronica, iar în 1981 se desparte în două unităţi: IIS
Electronica - Întreprinderea Industrială de Stat Electronica şi IEI Întreprinderea de Electronică Industrială.
Primul echipament cu destinaţie militară realizat de Electronica a
fost Receptorul pe unde scurte R-34 T; acest receptor din punct de vedere
al performanţelor se înscria în categoria celor medii; totuşi, realizarea lui a
pus în evidenţă capacitatea umană, tehnică şi tehnologică de care dispunea
întreprinderea şi premizele favorabile în evoluţia ulterioară a sectorului de
producţie specială.
Acest produs a fost cercetat şi proiectat de specialiştii din
întreprinderea Electronica, Serviciul constructor şef IV, condus de ing.
Cristea Vartires
În anul 1975 la ICE începe cercetarea unui Receptor radio lucrând
în gama undelor scurt de clasa I-a cu indicativul R-2500. Receptorul R2500 trebuia să lucreze în gama de frecvenţe 1,5 - 30 MHz, cu acord discret
sau cvasicontinuu în trepte de 10 Hz, în modurile de lucru: fonie, telegrafie,
teleimprimare şi transmiteri de date. Era destinat să intre în compunerea
centrelor de transmisiuni staţionare şi mobile şi, de asemenea, pentru
navele marinei militare; el a fost folosit şi în cercetarea radio. A fost cercetat
de un colectiv de cercetători condus de ing.Vasile Huţu; a fost omologat în
anul 1980 şi a fost produs de IEI până în anul 1988.
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În anul 1975 a început cercetarea şi proiectarea Staţiei radio pe us
de putere medie R-1180. Această staţie, lucrând în gama de frecvenţă 1,5–
30 MHz, cu o putere de 400 W, cu modurile de lucru: fonie, telegrafie,
teleimprimare şi transmiteri de date, era destinată să intre în dotarea
unităţilor şi subunităţilor de transmisiuni pentru asigurarea legăturilor la
eşaloanele divizie şi armată.
Din această prezentare rezultă că staţia R-1180 are un număr sporit
de moduri de lucru, o caracteristică esenţială pentru o staţie radio, care îi
permite manevra rapidă "frecvenţă-mod de lucru" pentru a înlătura efectul
perturbator al bruiajului şi contracararea mijloacelor de goniometrare
adverse.
Staţia şi autostaţia R-1180 au fost cercetate şi proiectate de ICE;
colectivul de cercetare a fost condus de ing. Radu Enescu; în anul 1983 a
fost omologată şi a fost produsă de IEI până în anul 1991.
De asemenea Electronica a produs Staţia radioreleu pe unde
metrice R-4010; această staţie a intrat în compunerea Autostaţiilor
radioreleu R-4030 şi R-4050 în fabricaţie la IEMI. Staţia radioreleu a fost
cercetată de ICSITA.
Receptorul radio lucrând în bandă extinsă de clasa I-a R-2502,
destinat să înlocuiască receptorul R-2500, lucrează în gama de frecvenţă 14
Hz - 30 MHz, în modurile de lucru fonie, telegrafie, teleimprimare şi
transmiteri de date; a fost omologat în anul 1986 şi a fost produs până în
1988.
Receptorul păstra caracteristicile receptorului R-2500, cu excepţia
gamei de frecvenţă extinsă, şi era un echipament integral programabil, toate
funcţiile şi caracteristicile sale putând fi accesate prin programele stabilite de
operator şi rezidente în memoria internă sau de la distanţă prin comenzile
date de la un alt receptor de acelaşi tip sau un terminal video, un calculator
personal etc. Până la 40 de receptoare puteau fi conectate într-o reţea,
realizând un sistem automat de recepţie în gama 14 Hz - 30 MHz.
Receptorul R-2502 a fost cercetat şi proiectat de ICE de un colectiv
condus de ing.Radu Enescu.
În domeniul staţiilor portabile pe u.u.s, Electronica a produs Staţiile
radio pe uus R-1070 şi R-1071. Aceste staţii radio, produse în cantităţi
semnificative, s-au bucurat de o deosebită apreciere în rândul
transmisioniştilor şi au avut o largă întrebuinţare atât ca staţii portabile, cât şi
ca staţii care asigurau legăturile de serviciu în cadrul centrelor de
transmisiuni staţionare şi mobile sau în timpul deplasării în coloană.
Staţia radio R-1070 lucra în gama de frecvenţă 20 - 70 MHz, ecartul între
două frecvenţe de lucru de 25 kHz, cu modulaţie de frecvenţă, o putere de
4–8 W şi asigura o legătură stabilă la distanţa de 15–35 km; greutatea
completului 17 kg.
Varianta modernizată a acestei staţii, cu indicativul R-1071, lucra în
gama de frecvenţă 30 - 80 MHz, ecartul între două frecvenţe de lucru de
1kHz, puterea de emisie 7 W, tipul modulaţiei: modulaţie de frecvenţă,
distanţa de legătură în funcţie de tipul de antenă este de: 10 - 12 km, în
fonie, din mers, cu antena baston de 1,2 m; 20 - 30 km, în staţionare, cu
antena pe catarg; 20 km, în telegrafie, cu antena filară. Greutatea
completului de lucru 7,5 kg.
De asemenea, a fost realizată Staţia radio pe uus R-1260,
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destinată asigurării legăturilor în fonie la eşaloanele mici: pluton, companie,
batalion. Staţia a fost cercetată şi proiectată de ICSITA; avea o construcţie
monobloc, o greutate redusă, se transporta de către operator, exploatarea şi
întreţinerea nu puneau probleme deosebite. Staţia a fost fabricată într-un
număr însemnat de exemplare şi a corespuns pe deplin scopului pentru care
a fost realizată.
Staţiile pe uus R-1260, R-1070 şi R-1071 au corespuns unor
cerinţe tactico-tehnice deosebit de severe, îndeosebi cele mecano-climatice,
justificate de condiţiile grele de exploatare, de faptul că trebuiau să reziste la
şocuri mecanice mari şi repetate, să aibă o etanşare perfectă la praf şi apă.
O remarcă pozitivă se referă la asigurarea unei autonomii bune, ca rezultat
al unei proiectări judicioase pentru reducerea consumului propriu şi
dimensionarea corespunzătoare a sursei de alimentare ( baterie Cd-Ni )
Aceste staţii, prezentate mai sus, constituiau elementele de bază ale
sistemelor de transmisiuni de la eşaloanele pluton-companie-batalionregiment, au fost fabricate în cantităţi importante de către industria de
apărare asigurând întregul necesar al armatei.
În contextul “aparaturii radio” trebuie să amintim efortul deosebit al
cercetătorilor, proiectanţilor şi întreprinderii Electronica pentru realizarea
Staţiei şi autostaţiei pe unde scurte R-1180. Staţia şi, în deosebi,
autostaţia R-1180, reprezintă un complex de aparatură format din: emiţător,
receptor principal (R-2500), receptor secundar (R-3111), panou de
comandă, adaptor de antenă, comutator de antene, teleimprimator, grupuri
electrogene (2), complet de antene, piese de schimb şi accesorii, toate
montate într-o dubă-container.
Tema de cercetare-proiectare şi caietul de sarcini au stabilit o serie
de parametri tactico-tehnici superiori faţă de staţia/autostaţia din import pe
care o înlocuia, fiind la nivelul produselor de acest fel folosite în armatele
moderne.
În domeniul producţiei de “staţii radio” trebuie să arătăm aportul
deosebit adus la creşterea performanţelor tactico-tehnice de noul sistem, de
fapt o soluţie modernă şi performantă, cunoscută sub denumirea de “sinteza
de frecvenţă”. Această soluţie tehnică elaborată de specialiştii civili şi militari
înlocuia vechea soluţie prin care se stabilea frecvenţa de lucru atât la
receptoare, cât şi la emiţătoare prin modificarea valorii “condensatorului
variabil” din circuitul oscilatorului principal; stabilirea frecvenţei de lucru cu
ajutorul unei scale şi a unui angrenaj mecanic nu putea asigura o stabilire
precisă şi rapidă a frecvenţei de lucru, de aici şi apariţia unei dificultăţi
majore în stabilirea “legăturii”; toate aceste neajunsuri au fost eliminate
odată cu introducerea sintezei de frecvenţă.
Întreprinderea Electronica a fost un furnizor deosebit de valoros
pentru armată, a produs o gamă mare de receptoare şi staţii radio pe uus şi
us; având o pregătire tehnologică deosebită a asigurat un nivel tehnic ridicat
produselor şi o calitate superioară.
În perioada anilor 1965 -1990, în ţara noastră, au fost produse
Primele echipamente radio şi radioreleu cu destinaţie militară; împreună
au fost realizate Puncte de comandă mobile, Centre de transmisiuni mobile
şi Autospeciale cu destinaţie specială. Fără a fi prezentate într-o ordine
strictă, acestea au fost: R-34 T, R-3110, R-3111, R-2500, R-2502, R-1180,
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R1300, R-1301, R-3931, R-6570, R-1230, R-1231, R-3520, R-1200,
receptor R-1200 , R-1110, R-1260, R-1070, R-1071, R-4010; la acestea se
adaugă Autostaţiile radio şi radioreleu: R-1300, R-4030, R-4050, R-1180.
De asemenea au fost realizate : Punctele de Comandă Mobile şi
Centre de Transmisiuni Mobile: R-1450, R-1451, R-1452, R-1450M, R1451M, F-2990, F-2291, F-2000, PCM pe elicopter, Autospeciale din
compunerea CTM F-2000: F-2002, F.2003, F-2004, F-2005, F-2010, F2011, F-2013, F-2017, F-2022, F-2026.
Caracteristica esenţială a preocupării pentru realizarea de
echipamente radio pentru armată a fost aceea de a folosi cele mai noi soluţii
tehnice, cele mai performante componente electronice şi electrotehnice şi
cele mai avansate tehnologii.
În concluzie, putem afirma că realizările în domeniu radio s-au bazat
pe un efort deosebit din partea cercetătorilor şi proiectanţilor, s-a ridicat, în
majoritatea cazurilor, la nivelul unor performanţe de necontestat şi au fost
expresia nivelului tehnic, tehnologic şi economic din acea perioadă.
V.1.5 Capacităţi de producţie din subordinea Comandamentului
Trupelor de Transmisiuni - CTT
Alături de întreprinderile civile, care prin fabricile şi secţiile dedicate
producţiei militare (Electromagnetica, Electronica / IEI, IEMI. etc.) au contribuit în
mare măsură la fabricarea tehnicii de “transmisiuni”, şi unităţile productive din
subordinea CTT, deşi într-un număr relativ mic, şi-au adus contribuţia la
înzestrarea trupelor de transmisiuni cu piese de schimb, anexe şi accesorii,
precum şi cu echipamente complexe la nivelul autospecialelor.
În cele ce urmează ne vom referi la activitatea desfăşurată în cadrul
Bazei 191 Reparaţii Tehnică de Transmisiuni. Această unitate productivă
a CTT a suferit de-a lungul timpului mai multe reorganizări şi dezvoltări.
În anii 1948-1950 a funcţionat ca Arsenal de transmisiuni, în
perioada 1950-1963 a funcţionat ca o întreprindere cu “gestiune proprie” cu
denumirea de Atelier de Reparaţii Materiale de Transmisiuni, îmbinând
producţia cu destinaţie civilă cu cea de reparaţii pentru tehnica militară.
Ulterior se renunţă la producţia civilă (spaţii frigorifice şi mobilier
comercial) şi prin reorganizare rămâne numai cu producţia destinată
reparării tehnicii de transmisiuni; de altfel îşi schimbă şi denumirea în Atelier
pentru Reparaţii Tehnică de Transmisiuni. La 01 iulie 1963 devine Baza
191 RTT, iar la începutul anului 1970 se mută într-o nouă locaţie, în
Bucureşti, unde sunt construite noi spaţii de producţie: hale, secţii, ateliere,
spaţii de depozitare şi altele.
În compunerea noii unităţi, care şi-a extins activitatea cu capacităţi de
producţie destinate fabricării de tehnică de transmisiuni, piese de schimb şi
accesorii, prin reorganizare avea în compunere, în principal, următoarele
secţii, ateliere, servicii etc.:
- secţia reparaţii electronice, condusă de col.ing. Tudor George;
- secţia reparaţii mecanice, condusă de col. ing. Roşca Constantin;
- secţia fabricaţie, condusă de col. ing. Eftimie Dragomir;
- secţia reparaţii aparatură specială, condusă de col. ing. Agenor
Scărlătescu;
- servicii: plan-dezvoltare, financiar- contabil, aprovizionare, auto etc.;
- control tehnic de calitate, condus de col. ing. Gheaţău Constantin;
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- ateliere: ajustaj, strungărie, vopsitorie, acoperiri galvanice, tâmplărie,
matriţerie, aparate de măsură etc.
Pe scurt, în ceea ce priveşte lucrările de reparaţii acestea vizau
următoarele tipuri de tehnică; aparatură radio şi radioreleu, autodube şi
grupuri electrogene, aparatura IAU., aparatură de secretizare, aparatură de
calcul şi pentru transmiterea de date, telefoane, centrale telefonice,
teleimprimatoare, baterii de acumulatoare, aparatură electrică şi electronică
de măsură şi control, grupuri electrogene şi multe altele.
Secţiile şi atelierele pentru reparaţii erau încadrate cu ofiţeri ingineri,
maiştrii militari, tehnicieni şi personal de execuţie; personalul avea o
pregătire profesională deosebită, pentru a răspunde cerinţelor impuse de
complexitatea şi diversitatea tehnicii militare.
În cadrul acestei unităţi se executau lucrări de reparaţii medii şi
capitale; ponderea revenind celor capitale pentru care avea dotările tehnice
şi tehnologice necesare.
În ceea ce priveşte fabricarea de aparatură şi mijloace de
transmisiuni, de-a lungul anilor, aceasta a crescut în complexitate, nivel
tehnic şi cantitativ şi au atins o dezvoltarea deosebită în anii 1970-1990.
Odată cu introducerea unor tehnologii noi, complexitatea şi nivelul
tehnic au crescut. De asemenea, unitatea a beneficiat de dotare cu
aparatură de măsură şi control electrică şi electronică modernă.
Principalele produse fabricate au fost următoarele:
- punct de comandă mobil tip batalion R-1450 şi R-1450M
montate pe transportorul amfibiu blindat TAB-67;
- punct de comandă mobil tip regiment R-1451 şi R-1450M
montate pe TAB-67;
- punct de comandă mobil tip divizie R-1452, montat pe TAB-67;
Aceste produse au fost cercetate şi proiectate de Academia Tehnică
Militară, în colaborare cu specialiştii din Bază şi au ridicat numeroase
probleme tehnice datorită numărului mare de echipamente montate într-un
spaţiu limitat şi, îndeosebi, de rezolvarea problemelor de compatibilitate
electromagnetică.
Pentru Centrul de transmisiuni mobil F-2000, au fost realizate mai
multe tipuri de autospeciale, proiectate de specialişti din Bază:
- autospecială - centrală telefonică cu 100 de abonaţi F-2010;
- autospecială - centrală telefonică cu 200 de abonaţi F-2011;
- autospecială - staţie telefonică pentru legături la mare distanţă F2013;
- autospecială - pentru transmiteri de date F-2013;
- autospecială - staţie de expediţie F-2022;
- autospecială pentru transport cablu şi odihna personalului F-2026.
Au fost fabricate două:Centre de transmisiuni tip divizie F-2990 şi
F-2991, proiectate de specialiştii din Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor.
Pentru Direcţia pentru Mecanizarea şi Automatizarea Conducerii
Trupelor a fost realizată o Autospecială pentru transmiteri de date F2017.
Baza a cercetat, proiectat şi realizat produsul: Echipament mobil
pentru întinderea, îngroparea şi strângerea cablului greu de campanie
F-1800.
În decursul timpului, unitatea de producţie a CTT a fost condusă, în
ordine cronologică, de: col. ing. Vasile Andreescu, col. ing. Octavian Bălaşa
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şi col. ing. Ionel Teodorescu.
Cu un personal puţin numeros (500-600 de oameni), în decurs de cca.
20 de ani, unitatea a făcut un salt uriaş, ajungând de la o producţie cu un
nivel tehnic modest la echipamente deosebit de complexe, cu un nivel tehnic
ridicat şi performanţe deosebite.
Meritul rezultatelor obţinute a revenit corpului de ingineri, maiştrii
militari, tehnicieni şi personal de execuţie, militari şi civili, care au reuşit să
asimileze în producţie, an de an, noi produse din ce în ce mai complexe şi
performante.
Un merit deosebit revine colonelului inginer Teodorescu Ionel sub
conducerea căruia au avut loc cele mai semnificative schimbări în structura
şi portofoliul de lucrări. “Comandantul Bazei”, aşa cum era denumit în
relaţiile zilnice, s-a dovedit un organizator deosebit, înţelegător şi apropiat de
colaboratorii săi şi care a “patronat” o atmosferă de conlucrare şi bună
înţelegere în “sânul” colectivului pe care l-a condus.
Astăzi şi-a schimbat “apelativul” şi este considerat şi apreciat – în
conformitate cu realitatea incontestabila -”cel mai longeviv comandant” din
rândul transmisioniştilor (1972-1992), o perioadă de 20 de ani în care a
condus Baza.
Odată cu transformările politice şi militare care au avut loc în ţara
noastră, rolul şi misiunile Bazei s-au modificat, astăzi îndeplineşte şi alte
sarcini.
V.1.6. Calitatea produselor
Calitatea producţiei de tehnică militară, în particular de “tehnică de
transmisiuni”, poate fi analizată prin prisma răspunsului pe care l-a dat la
cerinţele tactico-tehnice principale şi la nevoia de a asigura folosirea lor de
către trupele de transmisiuni în condiţii cât mai bune. În prezentul material
calitatea producţiei va fi prezentată într-o formă concentrată.
Referitor la tehnica de transmisiuni, calitatea produselor / producţiei a
fost judecată prin parametrul de calitate denumit Fiabilitate, adică
capacitatea produselor de a-şi păstra parametrii de funcţionare şi exploatare
la valorile stabilite prin caietul de sarcini într-un interval de timp cât mai
îndelungat, fără întreruperi cauzate de defectarea echipamentului sau a unei
părţi a acestuia; cu alte cuvinte, nu numai ieşirea bruscă din funcţiune dar şi
ceea ce denumim "migrarea parametrilor”, care fac improprie utilizarea
produsului datorită scăderii/reducerii performanţelor tehnice au făcut obiectul
interpretării calităţii produselor. De exemplu:micşorarea puterii emiţătoarelor,
micşorarea sensibilităţii receptoarelor, creşterea semnificativă a nivelului
zgomotelor proprii în canalele/căile telefonice, creşterea erorilor în cazul
transmiterilor telegrafice (în prezent faxul), micşorarea vitezei de transmitere
şi recepţie şi altele.
Toate aceste cerinţe au pus în faţa cercetătorilor şi proiectanţilor
sarcini deosebit de grele, în principal datorate complexităţii echipamentelor
militare, destinate să lucreze în condiţii de exploatare deosebite (frig, cald,
şocuri, vibraţii, praf, fum, umezeală etc.)
Calea răspunsului la aceste cerinţe, în principal, a constat în
elaborarea de noi soluţii tehnice, folosirea de materiale performante,
componente electronice de ultimă generaţie (circuite integrate,
microprocesoare, tranzistoare de putere şi altele), noi tehnologii de
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fabricaţie, un nou complex de aparate de măsură şi control etc. În ceea ce
priveşte sarcina cercetătorilor şi proiectanţilor de a găsi soluţii noi, aceştia sau ridicat la un nivel neaşteptat, în condiţiile în care trebuiau să folosească
baza materială internă având un acces limitat la importuri. În paranteză
amintim că, din anul 1980 a fost interzisă procurarea din import de materiale
şi tehnologii, astfel că Staţia radioreleu pe unde decimetrice R-4010 D, un
radioreleu lucrând în gama undelor decimetrice nu a fost admis în
înzestrarea armatei, deşi era în stadiul de prototip omologat şi răspundea
tuturor cerinţelor stabilite prin caietul de sarcini; motivul invocat a fost acela
că folosea un tranzistor de putere din import.
De notorietate a fost măsura impusă de conducerea Consiliului
Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie - CNST care, în anul 1980, a interzis
folosirea aurului şi argintului pentru realizarea acoperirilor metalice în
producţia de componente electronice (tranzistoare, diode, circuite integrate
etc.) cu alte cuvinte, procedeele de argintare şi aurire au fost înlocuite cu cel
de cositorire - măsura fiind catastrofală - fiabilitatea componentelor s-a
prăbuşit brusc. Această măsură a avut o viaţă scurtă datorită intervenţiilor
făcute de cercetători, producători şi beneficiari.
Tot de notorietate a fost decizia aceluiaşi for şi a MICM de a elimina
utilizarea aluminiului în producţia de echipamente electronice civile şi
militare (televizoare, aparate radio, staţii radio etc.). Din fericire, această
măsură nu a fost respectată de producători, deşi se expuneau unor măsuri
coercitive.
Iată pe scurt, una dintre dificultăţile întâlnite în cercetare şi proiectare.
Baza materială, în înţelesul larg al cuvântului, a constituit un pilon
important în realizarea de echipamente de transmisiuni; aceasta s-a
dezvoltat şi s-a diversificat continuu atât din punct de vedere al calităţii, cât
şi în ceea ce priveşte tipurile şi sortimentele.
Din păcate şi în acest domeniu progresul nostru nu a ţinut pasul cu
ceea ce se întâmpla în industria militară din ţările dezvoltate, nu au putut fi
abordate domenii precum: radiorelee pentru frecvenţe ultraînalte (lipsa
componentelor), utilizarea fibrei optice şi a cablurilor optice, realizarea de
staţii radio cu salt de frecvenţă (lipsa componentelor) şi altele.
În anul 1987, acelaşi CNST a respins două teme de cercetare pentru
două tipuri de transmisii tip facsimile 70 (faxul actual) pe motivul că nu erau
de strictă necesitate şi foloseau o componentă din import, CCD.; culmea
ironiei după 1990 piaţa românească a fost invadată de această aparatură, şi
nu din cea mai performantă, nu din ultima generaţie.
În aceste condiţii şi din alte considerente care nu au fost prezentate în
acest material, aparatura de transmisiuni a prezentat o fiabilitate acceptabilă
asigurată de o proiectare atentă pentru a compensa calitatea
componentelor, dar cu o influenţă negativă asupra complexităţii schemelor
electrice, creşterii numărului de componente şi de aici scăderea fiabilităţii. Al
doilea paleativ folosit a fost acela al supunerii produsului finit la o probă de
anduranţă, în cursul căreia componentele “mai slabe “ cedau şi erau
înlocuite cu altele noi, dar de acelaşi tip şi de la acelaşi producător.
Sigur că introducerea tehnologiei circuitelor imprimate a fost
70

N.n Cred că motivul real a fost altul - în acel an erau deja în asimilare la IEMI două
asemenea tipuri de aparate – a se vedea cap III.
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primită cu satisfacţie de cercetători şi producători, ea rezolvând o problemă
deosebită, reducând substanţial complexitatea montajului şi eliminarea
parţială a conductoarelor electrice. A fost şi singura soluţie tehnologică
pentru a trece la producţia de calculatoare; de fapt aceasta a fost motivul
pentru care s-a importat această tehnologie. Din păcate, şi referitor la
această tehnologie, ca şi la cele utilizate în producţia de componente
electronice, în decursul anilor, perfecţionările şi inovaţiile aduse acestor
tehnologii nu au mai fost implementate şi la noi. În cele mai multe cazuri
producătorii lucrau cu tehnologii vechi de 10 – 15 ani.
Acelaşi lucru se poate spune despre aparatură de măsură şi control
necesară în procesul de cercetare, dar şi în producţie, care a fost asigurată
cu greutate atât cantitativ, cât şi la nivelul performanţelor. În ţara noastră au
fost produse aparate de măsură şi control, îndeosebi la IEMI., dar într-o
gamă redusă şi cu performanţe tehnice la nivelul unei oarecare întârzieri faţă
de nivelul mondial.
Un alt aspect care a afectat activitatea cercetătorilor şi producătorilor
şi care s-a agravat continuu a fost cel referitor la limitarea accesului la
literatura tehnică: reviste de specialitate, informaţii cu caracter ştiinţific din
diverse domenii, ca şi accesul la informaţii privind componente, materiale,
tehnologii şi aparatură de laborator. Reducerea continuă a posibilităţilor de
informare a avut repercusiuni negative asupra calităţii şi fiabilităţii
produselor.
Putem şi trebuie să abordăm, în câteva cuvinte, problema
Mentenanţei (întreţinerii) aparaturii de transmisiuni; aici, raportul dintre
volumul lucrătorilor de mentenanţă şi fiabilitatea produsului, din păcate, a
fost în defavoarea fiabilităţi, în sensul că cu cât fiabilitatea unui produs a fost
mai mică cu atât volumul şi frecvenţa lucrărilor de mentenanţă au fost mai
mari.
Soluţia a fost aceea a apariţiei şi dezvoltării unor centre de
mentenanţă (atelier), cât şi proiectarea şi utilizarea de complete de reparaţii,
de diferite categorii, în funcţie de complexitatea şi mărimea lor: complete de
reparaţii mici, medii şi capitale. Aceste complete de reparaţii, în funcţie de
destinaţie, conţineau un număr variabil de componente electronice,
electrotehnice, materiale de întreţinere, anexe de instalare şi exploatare
necesare în procesul de întreţinere şi reparaţii (mentenanţă).
Astfel, se desprinde concluzia ca mentenanţa aparaturii de
transmisiuni s-a făcut cu costuri destul de mari şi a trebuit să aibă un
caracter planificat (durata de funcţionare în ore de exploatare). O fiabilitate
ridicată ar fi redus cheltuielile şi ar fi făcut oportună introducerea
parametrului “ durată de viaţă” şi, de aici, posibilitatea succesiunii normale a
generaţiilor de echipamente.
Tot la capitolul “calitatea produsului”, credem că se cuvine să
reamintim, în câteva cuvinte, felul in care Design-ul şi Ergonomia aduc un
plus de calitate produselor.
Analiza acestor două aspecte – design şi ergonomia - ne conduce la
concluzia că din acest punct de vedere nu putem prezenta o preocupare
deosebită. Faţă de aceste două probleme, trebuie să arătăm că ele nu s-au
regăsit sub forma unor cerinţe clare atât în tema de cercetare-proiectare, cât
şi în caietul de sarcini.
Cu alte cuvinte, ele au fost rezolvate într-o oarecare măsură de
cercetătorii şi proiectanţii de produs, fără a avea o pregătire
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corespunzătoare în domeniu.
Cercetătorii şi proiectanţii noştri au respins de la început ideea de a
copia modelele din import. Această respingere nu-şi avea originea într-un
acces de vanitate, ci era mai degrabă expresia dorinţei de a-şi prezenta
propriul mod de gândire şi de a-şi materializa capacităţile de care
dispuneau. Din toate punctele de vedere: aspect, mecanic, electric,
performanţe etc, produsele cercetătorilor şi proiectanţilor români nu au
copiat soluţiile altora.
Cu toate acestea cele două cerinţe prezentate mai sus nu au
beneficiat de cele mai bune soluţii.
Aspectul produselor a fost unul de valoare medie, s-a văzut lipsa unui
“ochi” avizat.
În mod special, în problemele legate de ergonomia produselor, factor
important în procesul de exploatare, soluţiile au fost destul de slabe, a
predominat obişnuinţa. De exemplu: iluminatul a rămas, în majoritatea
cazurilor, la nivelul plafonierelor şi a lămpilor de birou; în ceea ce priveşte
scaunele din autospeciale, aceste au fost în majoritatea amenajărilor
interioare reprezentate de “clasicul taburet” care, pe lângă faptul că erau
inestetic şi incomod, ducea la o oboseală fizică accentuată, într-un interval
scurt de timp.
Tot la capitolul design un rol important revine „combinaţiei de culori”
care să fie plăcută ochiului şi în special, să favorizeze “iluminatul”; culorile
închise absorb lumina, duc la oboseala ochilor. La început au predominat
culori închise (kaki), apoi s-a remarcat destul de agresiv culoarea gri-gri
închis, cu tipul predominant al griului “lovitură de ciocan”.
Ramele, stativele şi celelalte accesorii de montaj au fost vopsite în
culoarea neagră. Trecerea la panourile frontale eloxate şi inscripţionate prin
xerografie au dat un “plus de culoare” echipamentelor.
Mai complicată a fost folosirea culorilor în interiorul autospecialelor. La
început au predominat culorile gri (pereţii) şi alb (plafon), înlocuite ulterior cu
culori mai deschise, ca urmare a folosirii plăcilor melaminate pentru pereţi şi
plafon; mesele şi ramele pentru aparatură au oscilat între gri şi negru.
Aparatura, din păcate, nu a beneficiat de panouri, aparate de măsură
şi indicatoare cu iluminare proprie (din interior).
Exploatarea în condiţii optime a autospecialelor (temperatură,
umiditate) şi asigurarea unor condiţii corespunzătoare personalului de
exploatare, presupunea folosirea unor sisteme de Climatizare. În toate
cazurile cunoscute, în locul climatizării, s-au folosit: ventilatoare şi aeroterme
alimentate cu benzină sau motorină. În lipsa unei game mai mari de
tipodimensiuni alegerea ventilatoarelor şi a aerotermei s-a limitat la folosirea
a 1-2 modele.
Alegerea soluţiei de “climatizare” a fost guvernată de o evidentă
improvizaţie; debitul de aer rece sau cald nu a fost stabilit de nivelul noxelor
existente într-un spaţiu închis (dube); de altfel nu s-au folosit aparate
specializate şi metode de determinare a noxelor; nu au existat /folosit
normative în acest domeniu.
Un domeniu în care nu s-au făcut progrese a fost acela al
Filtroventilaţiei. Filtroventilaţia are un rol deosebit în protejarea personalului
împotriva fumului, prafului şi îndeosebi a prafului radioactiv.
Un alt domeniu neabordat sau abordat parţial a fost acela al protecţiei
împotriva zgomotelor puternice cu efect negativ asupra operatorilor, aşa
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numita Antifonarea.
Alte aspecte /cerinţe cum ar fi: interşanjabilitatea, accesibilitatea,
parametri de fiabilitate (timpul mediu de bună funcţionare - MTBF şi alţii) nu
au fost abordate în acest material.
În concluzie, Calitatea tehnicii de transmisiuni a fost bună şi foarte
bună, la nivelul posibilităţilor materiale şi financiare din perioada respectivă,
având un trend ascendent de la o etapă la alta, datorită într-o mare măsură
pregătirii, talentului şi dăruirii celor care au lucrat în cercetarea, proiectarea
şi producţia militară.
Trecerea în revistă, pe scurt, a ceea ce s-a înţeles prin producţia de
apărare în domeniul tehnicii de transmisiuni, ne obligă să-i reamintim pe cei
care prin activitatea lor, într-un fel sau altul, au condus, organizat sau au
sprijinit activităţile complexe şi uneori dificile din acest domeniu.
V.1.7 Să-i reamintim
General locotenent Gheorghe Enciu, comandantul Trupelor de
Transmisiuni, care a sprijinit în permanenţă, cu exigenţă şi competenţă,
dezvoltarea şi modernizarea tehnicii de transmisiuni.
General maior inginer Aurel Andrei (1925-1987) locţiitorul
comandantului trupelor de transmisiuni pentru înzestrare. Este de
necontestat artizanul înzestrării trupelor de transmisiuni cu tehnica
românească; voinţa, curajul şi competenţa sa au constituit liantul colaborării
între cercetare şi producţie spre binele ambelor domenii şi în folosul trupelor
de transmisiuni.
General maior Leandru Panait, comandantul Centrului de Instrucţie al
Transmisiunilor , un om cu o pregătire deosebită şi o bogată experienţă de
militar.
Ing.Victor Popescu, director general al întreprinderii Electromagnetica;
a acordat un sprijin permanent şi competent în rezolvarea problemelor
dificile apărute în producţia specială, a acţionat pentru ridicarea nivelului
tehnic şi tehnologic al întreprinderii care s-a răsfrânt în mod pozitiv asupra
implementării şi dezvoltării producţiei speciale.
Ing. Viorel Stoica, ing Constantin Oprea şi ing.Petre Tiţa – directori ai
Fabricii de Producţie Specială din Electromagnetica, prezentaţi în ordine
cronologică, a căror activitate nu mai trebuie prezentată, ea fiind oglindită de
cele arătate în acest material.
Ing.
Eugen
Scheuşan,
director
general
al
întreprinderii
Electromagnetica, care a continuat buna conlucrare cu Fabrica de Producţie
Specială dovedind o preocupare îndrăzneaţă şi permanentă pentru
introducerea de noi tehnologii şi ridicarea nivelului calitativ al producţiei
speciale.
Directori generali ai întreprinderii Electronica:
ing. Dumitru Felician Lăzăroiu
ing. Constantin Faur
ing. Mihai Alexe
ing. Ştefan Şuteu
col. ing. Mihai Tarcea
ing. Nicolae Popa
col. ing.Agenor Scărlătescu
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ing. Octavian Juncu
ing. Roland Ionescu.
General locotenent inginer Gheorghe Andreescu comandantul
Institutului de Cercetare Ştiintifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei.
Şefii Secţiei Dezvoltare din Comandamentul Trupelor de Transmisiuni:
col. ing. Iosif Lengyel, col, ing. Emilian Marinescu şi col. ing. Agenor
Scărlătescu .
Specialiştii militari din secţia Dezvoltare: general de brigadă inginer
Ion Grigore , general de brigada inginer Ion Gegiu , general de brigada
inginer Alexandru Andrei, col.ing. Romeo Barabaş, col.ing. Ioan Voinea, col.
ing. Dumitru Bojincă, mr. ing. Marius Tufan.
Specialiştii militari de prestigiu din Centrul de Studii şi Experimentări,
ulterior Centrul de Instrucţie al Trupelor de Transmisiuni, printre care:
- col. Ioan Biji , şeful Secţiei de Experimentări, un specialist de
transmisiuni deosebit, cu calităţi profesionale şi morale de excepţie;
- col. ing. Marian Papa , un inginer desăvârşit şi un om deosebit;
- col. Emil Constantinescu , col. Ştefan Niţulescu , col. ing. Ilie Morariu
şi alţii.
Din cercetare şi proiectare, prin contribuţia lor, se remarcă:
dr. ing. Gheorghe Mărâi, şef de colectiv;
dr. ing. Sorin Stoica, şef de colectiv;
col. ing. Ştefan Cristea, şef de colectiv;
Inginerii: Ion Udvuleanu , Alexandru Nuhăm , Liviu Niculescu , Mihai
Constantinescu , Dan Gorcea , Marian Vlădescu , Ion Bojan , Marius
Nedelcu , şef atelier proiectare, Cîţan Ion şi alţii.
V.1.8 Tehnica de transmisiuni produsă de industria românească
1. Electromagnetica
Aparatură telefonică de campanie: F-1600, F-1603, F-1604, DELTA 01;
Aparatură de comutaţie telefonică: F-1612, F-1613, F-1640, F-1641,TS.-603;
Aparatură de multiplexare telefonică: F-3090-1, F-3090-2, F-3091, F-3030,
F-3031;
Centrală telegrafică automată numerică F-2103;
Aparatură de multiplexare telegrafică: F-3140, F-3170, F-3050;
Autospecială de multiplexare tip 1 F-2002;
Autospecială de multiplexare tip 2 F-2003;
Autospecială de multiplexare tip 3 F-2004;
Autospecială de multiplexare tip 4 F-2005;
Autostaţie R-104;
Aparat telegrafic electronic: F-1300, F-1301,F-1302;
Magistrală de comunicaţii la mare distanţă F-3020;
Magistrală de comunicaţii la mare distanţă numerică F-3011-8;
Multiplexor de capacitate mare F-3010-24;
Sistemul de alarmare a MU. şi U. F-1000 şi F-1001.
2. Electronica / IEI
Receptor radio R-34 T;
Staţie radio R-1260;
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Staţie radio R-1070;
Staţie radio R-1071;
Staţie radio R-1180;
Autostaţie radio R-1180;
Receptor radio R-2500;
Receptor radio R-2502;
Staţie radioreleu R-4010.
3. I.E.M.I.
Staţie radio R1230;
Staţie radio R-1231;
Staţie radio R-1300;
Autostaţie radio R-1300;
Staţie radio R-1301;
Autostaţie radioreleu R-4030;
Autostaţie radioreleu R-4050;
Staţia radio R-3931;
Staţia radio R-6570;
Staţia radio R-1110;
Receptor radio portabil R-1200;
Staţie radio R-1200;
Staţie radio R-3520;
Receptor radio R-3110;
Receptor radio R-3111.
4. Baza 191 Reparaţii Tehnică de transmisiuni
Punct de comandă mobil TAB. tip batalion R-1450;
Punct de comandă mobil pe TAB. tip batalion R-1450M;
Punct de comandă mobil pe TAB. tip regiment R-1451;
Punct de comandă mobil pe TAB. tip regiment R-1451M;
Punct de comandă mobil pe TAB. tip divizie R-1452;
Centru de transmisiuni mobil tip divizie F-2990;
Centru de transmisiuni mobil tip divizie F-2991;
Autospecială cu centrală telefonică automată cu 100 de linii F-2010;
Autospecială cu centrală telefonică automată cu 200 de linii F-2011;
Autospecială staţie telefonică pentru legături la mare distanţă F-2013;
Autospecială pentru transmiteri de date F-2017;
Autospecială staţie expediţie F-2022;
Autospecială pentru transport cablu şi odihna personalului F-2026;
Autoatelier ARTT.-M3M;
Autoatelier ARTT.-M5M.;
Echipament mobil pentru întinderea, îngroparea şi strângerea cablului greu
de campanie F-1800
.
.
.
.
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V.2 CÂTEVA CONSIDERAŢII PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ
ŞI TEHNOLOGICĂ ÎN DOMENIUL TEHNICII DE TRANSMISIUNI
Abordarea exhaustivă a cercetării ştiinţifice şi tehnologice în domeniul
militar, din ultima jumătate a secolului XX în ţara noastră, este o îndeletnicire
deosebit de grea; cere analiza unui volum uriaş de date şi informaţii şi, în
ultimă instanţă, este de competenţa unor istorici specializaţi în cercetarea
ştiinţifică şi tehnologică.
Nu este cazul să prezentăm importanţa ştiinţei în dezvoltarea tuturor
domeniilor de activitate umană, în dezvoltarea umanităţii însăşi. În acest
material vom aborda, cu modestia cuvenită, o parte din ceea ce numim
ştiinţa elaborării de tehnică militară; totodată, şi acest domeniu trebuie să-l
partajăm, oprindu-ne la domeniul telecomunicaţiilor militare sau, aşa cum
sunt cunoscute, "transmisiunile militare".
Sigur că, elaborarea tehnicii de transmisiuni se bazează pe
cunoştinţe ştiinţifice dintr-o multitudine de domenii cum ar fi: electronica,
electrotehnica, mecanica, fizica, chimia, ştiinţa materialelor şi altele.
Alături de cunoştinţele ştiinţifice, la definirea şi elaborarea produselor
de tehnică de telecomunicaţii civile şi militare, un suport indispensabil este
dat de "tehnologia folosită"; tehnologie care însumând ansamblul proceselor,
metodelor, operaţiilor etc. pentru realizarea unui produs este într-un proces
neîntrerupt de dezvoltare şi perfecţionare. În mai bine de 150 de ani de la
prima revoluţie industrială, tehnologia s-a dezvoltat continuu; iar dezvoltarea
ştiinţei si tehnologie au insoţit, şi uneori au fost impulsionate, de cerinţele
puse de domeniul militar; sunt binecunoscute ‘"inovaţiile" şi "perfecţionările"
obţinute în domeniu militar care ulterior au fost aplicate în viaţa civilă.
În ţara noastră, în ultimii 50 de ani, cercetarea ştiinţifică şi tehnologică
cu aplicaţii militare, a început în condiţii modeste (finanţare redusă) în
domeniul transmisiunilor, primul cadru organizat militar l-a constituit
înfiinţarea Centrului de Studii şi Experimentări din subordinea
Comandamentului Trupelor de Transmisiuni (CTT), în anul 1965.
Ulterior, la 01 aprilie 1968, se înfiinţează Institutul Tehnic de
Cercetare şi Proiectare al Armatei (ITCPA) care înglobează Centrul de
Studii şi Experimentări al CTT., Centrul de Cercetare în Automatizări şi
Centrul de Proiectare Autospeciale. În primul deceniu de existenţă, Institutul
a abordat următoarele domenii principale: transmisiuni, automatizarea
conducerii trupelor, aparatură de secretizare, urmând apoi sistemele de
conducere a focului, sistemele de dirijare rachete, mijloacele de mascare,
sisteme radar şi autospeciale de diverse categorii.
Pentru transmisiunile militare cercetarea ştiinţifică a identificat mai
multe domenii de cercetare ţinând seama de specificitatea tehnicii de
transmisiuni, de complexitatea şi de domeniile concrete de utilizare.
Şi în faţa celorlalte "arme", cercetarea ştiinţifică trebuia să dea
răspunsurile necesare datorită stării de înapoiere în care se afla înzestrarea
armatei cu mijloace tehnice. În acest context menţionăm că în anul 1968
peste 88% din dotarea armatei provenea din import. Ca rezultat al eforturilor
din domeniile cercetării şi producţiei, în anul 1984 85-86% din dotarea
armatei era realizată de industria românească.
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V.2.1 Etapele de cercetare, omologare şi introducere în
înzestrare
Pentru ca un produs de tehnică militară să ajungă în înzestrarea
armatei se parcurgeau mai multe etape. Pe scurt, acestea au fost:
- introducerea produsului în planul cincinal şi anual de cercetare al
Direcţiei Generale a Înzestrării
- elaborarea şi avizarea Temei de cercetare-proiectare –TCP - , în
sarcina Comandamentului de armă;
- aprobarea TCP de către Consiliul de Înzestrare;
- elaborarea Caietului de sarcini – CS. - de către Institutul de
cercetare;
- avizarea CS. de toţi factorii implicaţi şi aprobarea lui de
beneficiar;
- elaborarea documentaţiei pentru modelul experimental, avizarea/
omologarea acestuia;
- întocmirea documentaţiei pentru prototip;
- realizarea prototipului, experimentarea şi omologarea acestuia;
- întocmirea documentaţiei de execuţie pentru seria zero;
omologarea seriei zero şi a pregătirii de fabricaţie;
- trecerea la producţia de serie.
În mod periodic, produsele noi erau prezentate Consiliului Tehnic al
Tratatului de la Varşovia, în cadrul unor Grupe temporare de lucru, pentru a
fi acceptate în înzestrarea Armatelor participante la Tratatul de la Varşovia.
Pentru această ultimă etapă, produsele trebuiau să corespundă unor
cerinţe tehnice elaborate în comun şi care se regăseau în două documente:
- CTTUG.- Cerinţe tactico-tehnice unice generale, care stabileau
cerinţele general valabile pentru toate produsele, pe categorii, în
funcţie de condiţiile de utilizarea, şi
- CTTU.-Cerinţe
tactico-tehnice
unice,
care
stabileau
performanţele tehnice şi de exploatare pentru fiecare tip de
aparat în parte: receptor, emiţător, aparatură terminală, centrală,
multiplexor etc.
Spre mândria cercetătorilor şi producătorilor români, toate produsele
noi de transmisiuni au fost acceptate în înzestrarea Armatelor participante la
Tratatul de la Varşovia şi, prin aceasta, au primit dreptul de a fi exportate în
aceste armate şi nu numai. 71
Principalele domenii care necesitau o acţiune imediată şi susţinută
pentru dezvoltarea şi modernizarea tehnicii de transmisiuni au fost
următoarele:
- domeniul " legăturilor cu fir", cu următoarele subdomenii:
- aparatură terminală telefonică;
- centrale telefonice manuale de campanie;
- centrale telefonice şi telegrafice automate;
71

N.n. Această afirmaţie a unui cadru militar de profil dă măsura poteţialului tehnicoştiinţific şi de producţie al României celei de a doua jumătăţi a secolului trecut, pe
care – nişte neaveniţi care se pricep doar la “vorbărie” îl iau astăzi în derâdere.
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- aparatură de multiplexare telefonică;
- aparatură de multiplexare telegrafică.
- domeniul „aparaturii radio”, cu subdomeniile:
- receptoare radio;
- staţii radio pe unde ultrascurte;
- staţii radio şi autostaţii radio pe unde scurte;
- staţii radio pentru aplicaţii speciale.
- domeniu „aparaturii radioreleu”, cu subdomeniile:
- staţii radioreleu pe unde metrice;
- staţii radioreleu pe unde decimetrice;
- staţii radioreleu pe unde centrimetrice;
- staţii şi autostaţii radioreleu troposferice;
- autostaţii radioreleu.
- domeniul „surselor de alimentare”, cu subdomeniile:
- grupuri electrogene;
- baterii de acumulatoare alcaline.
- domeniul „punctelor de comandă mobile”, cu subdomeniile:
- puncte de comandă mobile montate pe autoşasie pentru
eşaloanele divizie, corp de armată şi armată;
- puncte de comandă mobile montate pe transportoare
amfibii blindate pentru eşaloanele batalion, regiment şi
divizie ;
- punct de comandă mobil tip divizie montat pe elicopter.
- domeniul „aparaturii de secretizare”:
- aparatură de secretizare în telefonie;
- aparatură de secretizare în telegrafie;
- aparatură de secretizare date.
- domeniul „transmiterelor” folosind radiaţia laser:
- comunicator mobil pentru trupele de uscat şi marină;
- comunicator staţionar pentru telefonie şi date.
- alte domenii:
- sistem pentru alarmarea unităţilor şi marilor unităţi;
- sistem tehnic informaţional pentru trupele de grăniceri;
- echipament pentru întinderea şi îngroparea cablului greu
de campanie;
- şi altele.
Simpla enumerare, prezentată mai sus, pune în evidenţă volumul
enorm de muncă care a fost depus de cercetarea ştiinţifică, proiectarea şi
producţia specială din domeniul tehnicii de transmisiuni. Trebuie arătat că,
domeniile enumerate mai sus nu au fost abordate concomitent; ci pe măsură
ce au fost înfiinţate noi capacităţi de cercetare şi de producţie şi pe baza
experienţei acumulate au fost cercetate noi produse cu grade sporite de
complexitate.
Este demn de subliniat faptul că toate domeniile prezentate au fost
abordate cu rezultate superioare de la o etapă la alta.
În paralel cu activitatea de cercetare-proiectare pentru produse
tehnice de telecomunicaţii s-a desfăşurat şi o susţinută activitate de
cercetare tehnologică pentru a elabora noi procedee, metode, aparatură,
utilaje etc. asigurând o bază tehnologică şi pentru producţia de tehnică
militară. La această activitate de cercetare tehnologică au participat şi
unităţile de cercetare pentru produsele militare elaborând, la rândul lor,
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procedee, metode, aparatură specifică producţiei militare; este astfel
îndreptăţită sintagma "cercetare ştiinţifică şi inginerie tehnologică" din
denumirea institutelor de cercetare care au elaborat atât produse, cât şi
tehnologia specifică acestora.
De la început trebuie să arătăm că, deşi în cele ce urmează ne
referim la câteva consideraţii privind cercetarea ştiinţifică şi tehnologică
desfăşurată pentru realizarea mai multor categorii de tehnică de
transmisiuni, considerăm că este firesc să prezentăm şi "produsele"
rezultate din efortul de creaţie al cercetătorilor şi proiectanţilor şi, de
asemenea, să arătăm şi contribuţia celor care în producţie au dat "naştere"
produselor.
În sensul celor arătate mai sus au fost create unităţi de cercetare
ştiinţifică şi tehnologică la nivel de institute, centre, laboratoare, colective de
cercetare, fiecare abordând îndeosebi un domeniu de activitate.
Un suport ştiinţific şi tehnologic remarcabil a fost asigurat de colaborarea cu
institute şi instituţii de prestigiu pentru elaborarea şi modernizarea tehnicii de
transmisiuni, printre care enumerăm:
- Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al
Armatei (ICSITA.); fost ITCPA;
- Academia Tehnică Militară;
- Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru
Telecomunicaţii (CCSITTc);
- Centrul de Studii şi Cercetări al CTT,devenit ulterior Centrul
de Instrucţie al Transmisiunilor;
- Centru de Cercetare pentru Automatizări Bucureşti (CCAB.);
- Institutul de Cercetări Electronice (ICE.), cu departamentul :
- Centrul de Cercetare pentru Electronică Bucureşti (CCEB); din subordinea MICMUE
- Institutul pentru Fizica şi Tehnologia Aparatelor cu Radiaţii
IFTAR, Bucureşti – Măgurele, - din subordinea CSEN
- şi altele.
Să parcurgem, în continuare, prezentarea unor unităţi de cercetareproiectare din domeniul militar, direcţiile în care şi-au desfăşurat activitatea,
precum şi principalele produse realizate.
V.2.2 Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al
Armatei - ICSITA
Unul dintre cele mai reprezentative Institute de cercetare ştiinţifică şi
tehnologică pentru produse militare din domeniul transmisiunilor a fost
Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al Armatei;
trebuie menţionat faptul că acesta nu a lucrat numai pentru transmisiuni; el a
avut o paletă largă de preocupări în domenii deosebit de importante şi cu
rezultate meritorii în înzestrarea tuturor categoriilor de "arme".
După cum am arătat, Institutul s-a înfiinţat în anul 1968 cu titulatura
de Institut Tehnic de Cercetare şi Proiectare al Armatei, apoi şi-a schimbat
denumirea în Institut de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică al
Armatei.
La înfiinţare sa, Institutul a fost condus de generalul colonel
matematician Titus Lupescu, un mare specialist, un foarte bun organizator şi
conducător. .Cei care i-au urmat în conducerea Institutului, oameni deosebit
de valoroşi, au continuat o politică susţinută de dezvoltare a cercetării
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ştiinţifice militare; printre aceştia menţionăm pe: generalul maior inginer
Dumitru Andreescu, amiral doctor inginer Ion Plăviciosu, locţiitorii ştiinţifici:
general maior doctor inginer Nicolae Irimie şi viceamiral inginer Decebal
Diaconescu .
În domeniul "transmisiunilor", Institutul a abordat o gamă largă de
domenii şi produse, dintre care amintim; aparatură telefonică terminală,
centrale telefonice manuale, multiplexoare telefonice, multiplexoare
telegrafice, aparatură de secretizare, instalaţie de alarmare unităţi şi mari
unităţi, sistemul tehnic informaţional pentru grăniceri şi altele.
Institutul a cercetat şi proiectat următoarele tipuri de produse:
a) Aparatură telefonică de campanie.
Au fost elaborate mai multe generaţii începând cu Telefonul F-1600,
Primul telefon cu destinaţie militară produs în ţara noastră după cel de al
doilea război mondial. Ca un remember bine meritat pentru noi şi înaintaşii
noştri, în anii 1930-1939 au fost produse telefoanele Energia şi Timişoara
model 1930-1932, Standard tip MAN model 1939 şi "vestitul" telefon
Vestitorul.
Din clasa telefonului F-1600 au mai fost realizate tipurile: Aparatul
telefonic de campanie F-1603, în patru variante, capabil să lucreze cu
centrale BL (baterie locală), BC.(baterie centrală) şi CTA (centrală telefonică
automată), şi Aparatul telefonic de campanie F-1604, un telefon de birou
sau de perete.
Trecerea la noile generaţii de telefoane a răspuns la noile cerinţe faţă
de aceste produse şi pentru care cercetătorii au găsit noi soluţii, astfel:
- telefoanele au fost echipate cu "sonerie electronică de apel";
- sursa de alimentare clasică - pila electrică - a fost înlocuită cu
baterii alcaline;
- proiectarea atentă şi un montaj riguros au dus la ridicarea calităţii
convorbirii;
- carcasa şi panoul frontal au fost confecţionate din materiale
plastice mai uşoare şi mai rezistente; carcasa a fost confecţionată
din Fenocord;
- noile telefoane au fost echipate cu traductori acusto-electrici
diferenţiali: capsula microfon diferenţială CMD-1 şi capsula
receptoare diferenţială CRD-1, produse de Electromagnetica.
În aceeaşi categorie de echipamente se înscrie Terminalul de voce
şi date Delta-01; acesta a fost omologat şi introdus în înzestrare, fiind
Primul aparat telefonic cu modulaţie Delta produs în România şi singurul
produs de concepţie românească care realizează comunicaţii voce şi date
secretizate pentru Armata Română.
Realizarea acestui tip de telefon a rezultat dintr-o evaluare corectă a
necesităţii, în condiţiile în care Armata a implementat o reţea fixă telefonică
numerică, cunoscută sub denumirea de "Reţeaua Delta", şi care a
îmbunătăţit în mod substanţial legăturile operative ale Satului Major General
cu MU (marile unităţi) şi U (unităţi) din toate genurile de arme.
Acest aparat a fost cercetat şi proiectat de specialiştii din Fabrica de
Producţie Specială, de un colectiv condus de ing. Petre Tiţa, din care au
făcut parte specialişti deosebiţi precum: inginerii Florian Cristudor şi Marius
Drăgulănescu.
b) Centrale telefonice de campanie.
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În aceiaşi perioadă de timp a fost realizată Centrala telefonică
manuală F-1612 cu 10 abonaţi B.L. Deşi la realizarea acestei centrale s-au
adoptat în mare parte vechile soluţii - jacuri şi anunciatoare - tehnologia
folosită era superioară şi condiţiile de exploatare îmbunătăţite.
Următorul produs din categoria centralelor de mică capacitate a fost
Centrala telefonică manuală F-1613; o centrală modernă, complet diferită
de precedentele, la care comutaţia liniilor şi abonaţilor se făcea cu ajutorul
contactoarelor Reed, oferind un grad sporit de siguranţă şi fiabilitate.
În categoria centralelor manuale de capacitate medie au fost
cercetate şi produse Centrala telefonică manuală F-1640 cu 40 de abonaţi
şi,varianta modernizată, Centrala telefonică semiautomată F-1641. Ultima
variantă a fost realizată pe baza unor soluţii tehnice noi, asigura o calitate
superioară a legăturilor pentru o categorie largă de abonaţi şi canale, o
exploatare uşoară, cu un design modern şi soluţii tehnologice avansate:
Led-uri, comutatoare, sisteme avansate de protecţie a abonaţilor, liniilor şi
canalelor, construcţie modulară şi altele.
Tot în categoria centralelor de capacitate medie a fost realizată
Centrala telefonică manuală pentru legături secretizate TS-603 destinată
deservirii abonaţilor cu acces la legăturile secretizate şi în acest sens era
echipată corespunzător cu elemente suplimentare specifice traficului în
regim secretizat. (Anexa V.2.1 – Fişa 1)
La centralele telefonice manuale de campanie, prin cerinţele impuse
de beneficiar şi prin soluţiile tehnice găsite de cercetători şi proiectanţi, s-au
avut în vedere următoarele aspecte:
- dimensiuni de gabarit şi greutate reduse, instalarea şi operarea
uşoare şi, de asemenea, creşterea siguranţei în exploatare;
- folosirea unor metode sigure şi fiabile pentru comutarea liniilor,
canalelor şi abonaţilor; folosirea unor noi tipuri de microreceptoare
şi garnituri cască-operator pentru centralişti;
- o preocupare sporită pentru design şi ergonomie;
- la toate centralele, însă în mod deosebit la cele de capacitate
medie (F-1641 şi TS-603), au fost elaborate soluţii pentru
reducerea diafoniei şi optimizarea consumului propriu de energie
electrică.
Şi în domeniul centralelor telefonice trebuie să amintim că, înaintea şi
în timpul celui de al doilea război mondial, Armata Română avea în dotare o
serie de centrale telefonice: centrala telefonică de 6 numere tip MAN. model
1932 şi centrala telefonică de 30 de numere tip MAN. model 1939, fabricate
în România.
Toate aceste tipuri de centrale telefonice manuale de capacitate
mică, medie şi speciale, realizate în perioada 1970-1985, au fost cercetate şi
proiectate de ICSITA. şi fabricate de Electromagnetica.
c) Centrale telefonice şi telegrafice automate.
În perspectiva modernizării sistemelor de transmisiuni ale armatei, pe
primul loc s-a aflat realizarea de centrale telefonice şi telegrafice automate.
În întâmpinarea acestei cerinţe a venit Electromagnetica care, în dorinţa de
a-şi moderniza producţia de centrale automate, a procedat la cercetarea şi
proiectarea unor centrale telefonice automate numerice. În perioada
respectivă, pe plan mondial, se utilizau două tipuri de modulaţie: modulaţia
impulsurilor în amplitudine (MIA.) pentru centralele civile şi modulaţia Delta
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pentru centralele militare.
Prin cercetare proprie, specialiştii din Fabrica de Producţie Specială şef secţie cercetare inginer Tiţa Petre - a fost realizată Centrala telefonică
automată numerică F-1650 . Această centrală avea o construcţie
modulară, ceea ce permitea obţinerea mai multor capacităţi în funcţie de
eşalonul unde era folosită, şi anume: F-1650 cu 16 abonaţi, F-1651 cu 32
abonaţi şi F-1652 cu 48 de abonaţi. Caracteristic acestor centrale era faptul
că aveau un număr mare de joncţiuni (legături cu alte centrale), putându-se
realiza o "reţea" de centrale automate care să acopere cerinţele unui anumit
tip de sistem de transmisiuni. Această interconectare a centralelor se putea
realiza prin canale telefonice multiplexate şi radioreleu.
La nivelul centralelor telefonice automate de capacitate medie,
Electromagnetica a realizat Centrala telefonică automată numerică
SINTAX. Centrala a fost realizată în două variante: cu 100 de abonaţi şi 200
de abonaţi. Tipul de modulaţie folosit a fost tot MIA.
Centralele F-1650/51/52 şi SINTAX au fost instalate în unităţi şi
instituţii militare pentru a le verifica în trafic parametri de funcţionare şi,
totodată, pentru a culege date noi privind: capacitatea minimă şi maximă,
valorile de trafic, comportarea în regim de transmiteri de date şi în regim
secretizat şi altele; date care să se constituie în cerinţe pentru modernizarea
lor ulterioară.
Centralele SINTAX au fost montate pe autoşasie şi au intrat în
compunerea Centrului de transmisiuni mobil F-2000, astfel au fost
realizate Autospecialele F-2010 şi F-2011.
Una din cele mai valoroase realizări ale specialiştilor militari care au
lucrat în cercetare şi în industria de apărare a fost Centrala telegrafică
automată numerică F-2103. Această centrală a fost PRIMA de acest gen
realizată de cercetarea ştiinţifică militară din ţările participante la Tratatul de
la Varşovia şi, recunoscându-i calităţile tehnice deosebite, a fost admisă în
înzestrarea armatelor respective.
Cercetarea şi proiectarea centralei s-au făcut în condiţiile existenţei
unei diversităţi de echipamente care asigurau lucrul în regim telegrafic:
multiplexoare, canale radio, canale radioreleu şi linii. Astfel, în exploatare se
găseau: linii telegrafice monofilare simplu curent ( pe cale de dispariţie), linii
bifilare cu simplu sau dublu curent, canale telegrafice cu două sau patru fire,
cu simplu sau dublu curent.
Centrala permitea conectarea şi comutarea automată a tuturor
tipurilor de legături telegrafice realizate cu ajutorul liniilor, canalelor
multiplexate, canalelor radio şi radioreleu. Legătura între abonaţi
(teleimprimatoare) se realiza formând indicativul alfanumeric al abonatului
dorit, fără a ţine seama de tipul liniei sau canalului folosit.
Este meritul cercetătorilor că, pentru toate aceste situaţii au găsit
soluţia de a conecta la centrală toate aceste tipuri de linii şi canale
telegrafice la o intrare unică, urmând ca operatorul să introducă în memoria
calculatorului informaţia privind tipul de linie sau canal.
În vederea comutării automate cercetătorii au folosit, de asemenea, o soluţie
ingenioasă, şi anume aceea a multiplexări liniilor şi canalelor şi extragerea
lor pentru stabilirea legăturilor cu ajutorul unui program (soft) special ; este,
de altfel, metoda care se utilizează astăzi în reţelele numerice pentru
comutarea canalelor numerice.
Centrala a fost realizată sub forma unor module interconectabile care
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permiteau formarea de diferite capacităţi: 16, 32 şi 48 de abonaţi. Această
flexibilitate deosebită asigura echiparea diferitelor tipuri de centre de
transmisiuni staţionare sau mobile la eşaloanele divizie, corp de armată şi
armată.
Centrala F-2103 a fost cercetată şi proiectată la ICSITA. de o echipă
de excelenţi cercetători şi proiectanţi coordonată de col. ing. Cristea Ştefan ;
realizarea modelului experimental şi a prototipului s-a făcut de către
Electromagnetica şi au fost omologate.
d) Aparatură de multiplexare telefonică şi telegrafică.
În concepţia tehnică de organizare a sistemelor de transmisiuni de
campanie, pentru conectarea abonaţilor la centralele telefonice se foloseau
linii în cablu uşor C-67 şi linii în cablu greu C-270 sau C-296; în acest din
urmă caz, abonaţii erau "transportaţi" cu ajutorul multiplexoarelor telefonice
cu :1, 3, 6 şi 12 căi.
Instalarea liniilor telefonice la toate eşaloanele şi în deosebi
construirea axului de transmisiuni necesita un volum mare de materiale şi un
efort fizic deosebit. Pentru a ridica gradul de utilizare a liniilor telefonice au
fost concepute diferite tipuri de multiplexoare care pe aceiaşi linie cu 2 sau 4
fire formau un număr mai mare de canale.
Primele multiplexoare au fost aduse din import; apoi începând cu
perioada 1970-1980 au fost realizate de industria de apărare.
Cercetătorul şi proiectantul tuturor tipurilor de multiplexoare a fost ICSITA.,
iar producătorul Electromagnetica.
- Multiplexoare telefonice.
La început au fost produs F-3030; şi Multiplexoarele telefonice cu un
canal purtat F-3090-1 şi F-3090-2 (Anexa V.2.1 – Fişa 2) şi Multiplexorul
telefonic cu trei canale F-3030 ( Anexa V.2.1 – Fişa 3) , ambele tipuri au
fost reproiectate şi modernizate apărând modelele F-3091 şi F-3031.
În deosebi multiplexoarele modernizate F-3091 şi F-3031 au fost concepute
folosind noi soluţii tehnice şi tehnologice; comportarea în exploatare a fost
bună; instalarea şi operarea au fost uşoare. Aceste tipuri de multiplexoare
au fost instalate în Centrele de transmisiuni mobile tip : F-2990, F-2991şi
F-2000.
Din punctul de vedere al cercetătorului şi al proiectantului, realizarea
variantelor modernizate au asigurat îndeplinirea unor cerinţe deosebite, şi
anume:
- să se asigure o calitate deosebită a canalelor: banda de frecvenţă
300-3400 Hz; distorsiuni reduse; o atenuare de diafonie ridicată;
- canalele purtate să asigure multiplexarea secundară telegrafică;
- canalele purtate să permită transmiterile de date;
- canalele purtate să poată fi utilizate în regim de secretizare a
informaţiilor;
- construcţie modulară; greutate şi dimensiuni reduse; să permită
instalarea pe mijloace de transport auto şi blindate;
- exploatare simplă şi sigură;
- să asigure formarea canalelor telefonice pentru radioreleul de
capacitate mică.
În categoria multiplexoarelor de mare capacitate au fost realizate
Echipamentele/magistrală de multiplexare în telefonie: F-3020 şi F-
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3010-24-SF; Echipamentul F-3020, un complet de aparatură destinat
realizări comunicaţiilor la mare distanţă, avea în compunere următoarele:
- staţii finale (2) cu 12 canale telefonice F-3020
- echipament de ramificare pentru 3 canale F-3020 ER
- staţie de amplificare deservită F-3020 SAD
- staţie de amplificare nedeservită F-3020 SAN
- echipament portabil de măsurători şi convorbire, F-3020 EPMC.
Echipamentul F-3020 sau, aşa cum era denumit de specialişti,
"magistrala în cablu greu F-3020", a fost fabricată de Electromagnetica;
pentru aceasta s-a elaborat o pregătire de fabricaţie complexă şi de înalt
nivel tehnic. Produsul a fost experimentat de către specialişti militari din
Centrul de Instrucţie al Transmisiunilor cu rezultate foarte bune şi a primit
avizul favorabil pentru a intra în înzestrarea armatei.. (Anexa V.2.1 – Fişa nr
4). F-3020 a fost cercetat de o echipă de specialiştii din ICSITA. condusă de
dr. ing. Gheorghe Mărâi ;din partea întreprinderii Electromagnetica, cu un
aport deosebit, au participat: inginerii Constantin Oprea, Petre Tiţa, Ion
Udvuleanu, subinginerii Marusia Neaşcu, Ion Câţan, tehnologul Alexandru
Chidu şi alţii.
Tot în categoria multiplexoarelor de capacitate mare a fost realizat
Multiplexorul telefonic F-3010-24, destinat să realizeze 24 de canale
telefonice pe linii în cablu greu de campanie sau pe linii radioreleu de
capacitate medie. (Anexa V.2.1 – Fişa nr 5)
În categoria "Magistralelor" a fost realizată Echipament numeric
magistral modular F-3011-8. Acest echipament îndeplinea un rol multiplu,
acela de magistrală în cablu greu de campanie, de bloc pentru formarea
canalelor pentru o staţie radioreleu de capacitate medie şi pentru aducerea
canalelor în centrele de transmisiuni. (Anexa V.2.1.- Fişa nr.6)
La fel ca în cazul multiplexoarelor telefonice, până în perioada anilor
1970, multiplexoarele telegrafice au fost aduse din import; de la această
dată a început cercetarea, proiectarea şi producţia lor în ţara noastră.
- Multiplexoare telegrafice.
Primele aparate de acest fel au fost cercetate şi proiectate de ICSITA.
şi fabricate de Electromagnetica; astfel au fost realizate Multiplexoarele
telegrafice F-3140 şi F-3170, cu un canal telegrafic. Atunci când lucrau
împreună realizau 2 canale telegrafice pe un singur canal telefonic,
concomitent cu păstrarea legăturii telefonice. Echipa de cercetare a fost
condusă de col.ing. Iosif Lipan, au mai participat col. ing.Virgil Căliman, col.
ing. Petre Mehedinţeanu.
O etapă superioară în acest domeniu a fost începută cu cercetarea şi
proiectarea Multiplexorul telegrafic numeric F-3050; acest echipament a
fost destinat pentru multiplexarea secundară a canalului telefonic standard şi
realizarea unui număr sporit de canale telegrafice. Echipamentul având o
construcţie modulară permite, în diferite configuraţii, formarea unui număr de
6, 12 sau 24 de canale telegrafice.
F-3050 a fost cercetat şi proiectat de specialiştii din Academia
Tehnică Militară şi din CCSITTc. La elaborarea produsului au fost aplicate
soluţii tehnice moderne şi s-au folosit componente electronice performante.
Producătorul echipamentului a fost desemnată Electromagnetica. În
domeniul staţiilor radio şi radioreleu ICSITA a cercetat şi proiectat :
Staţia radio pe uus R-1260 şi Staţia radioreleu pe unde metrice R-4010,

461

(v Anexa V.2.3 – pag 6, date de prospect)
ambele staţii au intrat în
fabricaţie la Electronica; staţia radioreleu R-4010 a fost montată pe
Autostaţiile radioreleu R-4030 şi R-4050.
V.2.3. Institutul de Cercetării Electronice - ICE
Aparatură radio şi radioreleu.
Înaintea şi în timpul celui de al doilea război mondial, înzestrarea
Armatei Române s-a făcut cu staţii radio din import. Astfel, în anul 1932 au
fost importate staţiile radio de 50 W, 100 W, 1 kW şi 2 kW de la firma
Marconi-Italia; în anul 1935 au fost importate staţii Marconi de putere mică
pentru legătura între unităţi şi subunităţi.
După anul 1970, în ţara noastră a început cercetarea şi fabricarea de
receptoare şi staţii radio de putere mică şi medie cu destinaţie militară. Ceea
ce caracterizează această activitate este faptul că această tehnică a fost
realizată într-o concepţie proprie, s-au adoptat soluţii tehnice moderne, s-a
folosit - pe cât a fost posibil - o bază materială modernă.
În domeniul soluţiilor tehnice se evidenţiază faptul că noile generaţii de
staţii radio şi receptoare au folosit "sinteza de frecvenţă" pentru stabilirea
frecvenţei de lucru; sporind în mod hotărâtor precizia şi rapiditatea în operare,
Cu ajutorul sintezei de frecvenţă s-a introdus modul de lucru pe "frecvenţe fixe",
iar numărul acestora, în cazul staţiilor lucrând în banda uus., a ajuns la 50000;
cazul staţiei R-1231.
De asemenea, au fost introduse noi moduri de lucru, în deosebi BLU
(bandă laterală unică) , s-a generalizat folosirea bateriilor alcaline, s-a
introdus tastatura etanşe pentru o operare sigură şi rapidă; carcasele
staţiilor au fost confecţionate din aluminiu turnat sub presiune şi panourile
frontale din mase plastice rezistente la factorii de mediu şi mai uşoare. Tot
ca o soluţie nouă trebuie considerată şi aceea prin care se realiza lucrul cu
mai multe tipuri de antene: antena baston flexibilă omnidirecţională pentru
distanţe mici şi din mişcare şi antene filare direcţionale (antena Z), pentru
distanţe mari.
Singurii furnizori de staţii şi receptoare radio au fost întreprinderile
IEMI şi ELECTRONICA / IEI. Aceşti furnizori au livrat armatei un număr
important de staţii radio lucrând în spectru uus. şi us. şi având diferite
destinaţii: staţii radio pe uus. pentru legătura între unităţi şi subunităţi din
trupele de uscat (infanterie, tancuri şi transportoare amfibii blindate), staţii
radio pe us. pentru legătura între unităţi şi marile unităţi şi staţii radio pentru
marina militară, precum şi receptoare radio pe us şi cu bandă extinsă.
O caracteristică principală a staţiilor radio pe us este dată de
introducerea modului de lucru cu BLU, cu variantele de lucru : BLUI (BLU
inferioară ) şi BLUS. (BLU superioară) cu menţinerea sau suprimarea
frecvenţei purtătoare; a fost larg folosită modulaţia în frecvenţă.
Unul din cele mai valorase Institute de cercetare care au o
contribuţie deosebită la cercetarea şi proiectarea receptoarelor şi staţiilor
radio cu destinaţie militară a fost Institutul de Cercetări Electronice - ICE.
Înfiinţarea ICE a avut loc în anul 1966 prin preluarea Secţiei
constructor sef IV de la întreprinderea Electronica, împreună cu dotarea
tehnologică şi personalul de specialitate; şef secţie ing. Cristea Vartires.
Încă de la început, "organul" de specialitate al Armatei -
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Comandamentul Trupelor de Transmisiuni - era interesat de elaborarea unor
produse specifice, militare, în domeniul receptoarelor radio pe us, a staţiilor
radio pe us şi uus. În acest sens, Institutul a trecut la cercetarea şi
proiectarea Receptorului radio pe us BLU R-3110, menit să înlocuiască
primul Receptor pe us R-34-T cercetat, proiectat şi fabricat de Electronica deschizătoare de drum în acest domeniu.
Noul receptor se încadra în categoria celor de clasă medie şi trebuia
să realizeze o îmbunătăţire în ceea ce priveşte: sensibilitatea, protecţia la
efectul negativ al perturbaţiilor şi să asigure un sistem mai eficient şi sigur la
stabilirea frecvenţei de lucru - precizie şi operativitate.
Cerinţele beneficiarului, în rezumat, se refereau la:
- construcţie complet tranzistorizată;
- gama frecvenţelor de lucru: 1,5 – 30 MHz;
- posibilitatea de a lucra în centre de transmisiuni staţionare şi
mobile;
Colectivul de cercetare a fost condus de ing.Cristea Vartires, din
colectiv mai făceau parte: ing. Vlad Predeanu, ing. Ilie Fratu, ing. Vasile
Huţu, ing. Radu Enescu, ing. Aurel Aciobăniţei, ing.Angela Voicilă,
ing.Mihaela Lupu şi teh. pr. Mihai Bohmans. În timpul cercetării, colectivul de
cercetare a elaborat soluţii tehnice noi, moderne; a folosit, atât cât s-a putut,
o bază de componente moderne; s-au elaborat tehnologii specifice acestui
tip de produs care să răspundă cerinţelor impuse de utilizarea în condiţii de
campanie.
Prototipul a fost omologat în anul 1969 şi a fost produs de IEMI până
în anul 1884. Principalele caracteristici tehnice ale produselor realizate la
IEMI sunt prezentate în Anexa V.2.2. 72
În anul 1970, prin reorganizare, se înfiinţează două laboratoare:
laboratorul 4 "Staţii radio pe us" condus de ing. Ilie Fratu şi Laboratorul 5
"Staţii radio pe uus" condus de ing. Cristea Vartires.
În acelaşi an începe cercetarea pentru Staţia radio us cu BLU bandă laterală unică R-1300. Este prima staţie de acest fel cercetată în
ţara noastră: domeniul de frecvenţă: 1,5 – 12 MHz, puterea de 50 W,
foloseşte pentru prima oară sinteza de frecvenţă
Beneficiarul a impus cerinţe tactico-tehnice care s-o facă utilizabilă în
centrele de transmisiuni staţionare şi mobile, inclusiv montată pe mijloace
mobile prevăzute cu guri de foc, capabilă să lucreze din mişcare, cu ajutorul
unui complet de antenă corespunzător.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing.Ilie Fratu, din
colectiv au mai făcut parte: ing. George Băbuţ, ing. Angela Voicilă, ing.
Mihaela Lupu, ing. Gabriela Grigore, ing. Ştefania Râpă, ing. Alexandru
Oprea, ing, Radu Enescu, ing. Vasile Huţu, ing. Dragoş Zaharia.
Au fost elaborate pentru prima oară soluţii tehnice noi pentru a realiza:
- blocul de teleimprimare;
- sinteza de frecvenţă:
- oscilatorul termocompensat;
72

Addenda. Pentru aparatura militară fabricată la IEMI şi IEI am reuşit să procurăm
majoritatea prospectelor comerciale ale produselor destinate beneficiarilor interni şi
exportului. Ca atare în Anexa V.2.2, pentru produsele fabricate la IEMI, şi Anexa
V.2.3.,pentru produsele fabricate la IEI, sunt prezentate caracteristiile tehnice
cuprinse în aceste prospecte.
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- amplificatorul de putere liniar, în gama de radiofrecvenţe;
blocul de adaptare cu lotul de antene folosit din mişcare şi
staţionare.
Prototipul a fost omologat în anul 1973; staţia în cele trei variante:
staţionară (R-1300), mobilă (F-1300) şi pentru marină (R-1301) a fost
fabricată de către IEMI până în anul 1988. Caracteristicile tehnice – de
prospect - ale staţiilor R – 1300 şi R -1301 sunt date în Anexa V.2.2. – pag
1 şi 2.
Această staţie, în cele trei variante, a fost un succes; a rezolvat
pentru beneficiar o problemă deosebit de importantă şi anume: realizarea
legăturilor radio la eşaloanele: regiment, divizie şi corp de armată. Staţia a
fost fabricată într-un număr mare de exemplare şi a intrat în înzestrarea
subunităţilor de transmisiuni, acoperind un domeniu insuficient dezvoltat în
reţelele şi sistemele de transmisiuni.
În anul 1975 începe cercetarea Receptorului radio pe us de clasa I-a
R-2500. Acest receptor trebuia să răspundă la următoarele cerinţe tacticotehnice:
- modurile de lucru: telefonie, telegrafie, teleimprimare şi transmiteri
de date, simplex sau duplex;
- condiţii de funcţionare: în staţionare şi din mişcare,
- instalat pe mijloace de transport auto şi navale;
- sistem de monitorizare pentru semnalarea avariilor şi a locului
unde s-au produs.
Conducătorul colectivului de cercetare a fost ing.Vasile Huţu, din
colectiv au mai făcut parte: ing, George Băbuţ, ing.Radu Enescu, ing.
Gabriel Dogaru, ing. Dragoş Zaharia, ing. Mihaela Lupu, ing. Gabriela
Grigore, ing. Ştefania Râpă, ing. Alexandru Oprea, ing. Teodor Penea;
structura mecanică a fost proiectată de ing. Aurel Aciobăniţei ajutat de teh.
pr. Ion Lupu şi teh. pr. Paul Gheorghe.
Cu ocazia cercetării şi proiectării receptorului au fost elaborate soluţii
tehnice originale şi deosebite, printre care:
- oscilator cu cuarţ termostatat cu intrare rapidă în regim;
- decodor de sens de rotaţie pentru sistemul de acord cu căutare
manuală;
- miezuri de ferită pentru frecvenţe foarte înalte.
Receptorul R-2500 a fost omologat în anul 1980 şi a fost produs de
IEI până în anul 1988. Odată cu documentaţia de execuţie, Institutul a
elaborat şi documentaţia tehnologică care a presupus realizarea a 42 de
utilaje, standuri, aparate etc. necesare echipării liniei de fabricaţie.
Caracteristicile tehnice – de prospect - sunt date în Anexa V.2.3 pag 1 .
În anul 1975, ICE începe cercetarea pentru Staţia radio pe us R-1180;
o staţie de putere medie cu bandă laterală unică.
Principalele caracteristici tehnice cerute au fost:
- realizarea legăturilor radio la eşalonul divizie, destinată centrelor de
transmisiuni staţionare sau mobile şi la bordul navelor. Pentru această
destinaţie are un număr mare de frecvenţe de lucru şi de moduri de lucru
făcând-o compatibilă cu staţiile mai vechi, cât şi cu noile staţii,
- realizarea legăturilor în telefonie BLU, telegrafie şi teleimprimare (9 moduri
de lucru simplex şi duplex) fără căutare şi fără reacord, cu un înalt grad de
automatizare, pentru a putea fi folosită fără pregătire prealabilă, acţionată
de la distanţă, pe linie radioreleu, pe 14 canale de lucru programate.
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Staţia a fost realizată în variantă staţionară şi montată pe autoşasiu, în 4
variante.
Colectivul de cercetare a fost condus de ing.Radu Enescu, din
colectiv au mai făcut parte: ing. Dan Pupezea, ing. Vasile Munteanu., ing.
Mihai Fulea, ing. Petre Sin, ing. Lucian Marcu, ing. Teodor Penea, ing.
Cornel Busuioc, ing. Ştefania Râpă, ing. Florin Cojocaru, ing. Alexandru
Oprea, ing. Dan Teodorescu, ing. Florin Rusu, ing. Victor Gheorghiu, ing.
Laurenţiu Moisin, ing. Aurel Aciobăniţei, ing. Lucian Murgu, teh. pr. Paul
Gheorghiu, teh. pr. Ion Stanciu.
În timpul cercetării, pentru a compensa efectul negativ al reducerii /
interzicerii importurilor, în Institut au fost realizate o serie de componente
deosebit de importante şi fără de care staţia nu putea fi realizată şi anume:
- miezuri din ferită pentru frecvenţe înalte şi puteri mari;
- carcase şi izolatoare din ceramică de înaltă frecvenţă;
- comutatoare de putere pe suport ceramic;
- bandă din aliaj de argint cu rezistenţă mare la oboseală, pentru
variator;
- releu coaxial pentru puteri până la 1000 W;
- ţevi din oţel subţire pentru lotul de antene.
Produsul a fost omologat în anul 1983 şi a fost fabricat de IEI până în
anul 1991; pentru linia de fabricaţie au fost realizate 40 de utilaje,
dispozitive, aparate, standuri. Datele tehnice – de prospect - sunt prezentate
în Anexa V.2.3 pag 2
În anul 1980 a început lucrările de cercetare pentru Staţia radio pe
us R-3931. Staţia trebuia să funcţioneze în mişcare sau staţionar, să fie
etanşă la praf şi apă pentru a permite paraşutarea, să poată fi acţionată de
la distanţă printr-un panou de comandă detaşabil şi cu acord automat într-un
interval de timp de 3 secunde
Staţia avea o gamă largă de aplicaţii în radiocomunicaţii – unde
scurte cu bandă largă unică, telefonie şi telegrafie simplex; era compatibilă
cu staţii care funcţionează cu modulaţie de amplitudine.
Datele tehnice – de prospect - sunt date în Anexa V.2.2, pag 3
Colectivul de cercetare a fost condus de ing.George Băbuţ, din
colectivul de cercetare au mai făcut parte: ing. Gabriel Dogaru, ing. Mihai
Fulea, ing. Gabriela Grigore, ing. Ştefania Râpă, ing.Lucia Creţan.
În timpul cercetării au fost găsite soluţii tehnice deosebite pentru
realizarea modulelor principale şi anume:
- sintetizatorul de frecvenţă;
- amplificatorul de putere de radio frecvenţă pentru lucru în regim
BLU;
- acordul automat şi adaptorul de antenă;
- blocul de procesare a semnalelor recepţionate şi blocul de formare
a semnalului emis.
Staţia radio pe us BLU a fost omologată în 1984 şi a fost produsă de
IEMI până în anul 1991. Staţia a fost destinată pentru dotarea subunităţilor
de cercetare, asigurând legături la distanţe mari, în intervale de timp scurte
şi cu proprietăţi sporite de a garanta stabilirea legăturii. S-a bucurat de un
succes deosebit, fiind primită cu satisfacţie de beneficiarii din subunităţile de
cercetare.
În acelaşi timp cu cercetarea Staţiei radio pe us BLU R-3931, a fost
cercetat şi proiectat Receptorul radio pe u.s BLU R-3111, destinat să
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înlocuiască receptorul R-3110. Cercetările a debutat în anul 1980.
Receptorul a fost destinat să intre în compunerea centrelor de
transmisiuni staţionare şi mobile de la toate eşaloanele, asigurând
recepţionarea semnalelor telefonice şi telegrafice în condiţii de stabilitate
ridicată şi protecţie faţă de factorii perturbatori.
La realizarea receptorului R-3111 s-au folosit structuri/module din
cele realizate pentru staţia R-3931.Receptorul R.3111 a fost omologat în
anul 1984 şi a fost produs de IEMI până în anul 1991. Datele tehnice – de
prospect - sunt prezentate în Anexa V.2.2, pag.4.
Colectivul de cercetare a fost condus de ing. Gabriel Dogaru, din colectiv au
mai făcut partea. ing.Mihai Fulea, ing.Gabriela Grigore, ing.Ştefania Râpă.
În anul 1984 au început lucrările de cercetare pentru Receptorul
radio pe us BLU R-2502
Receptorul R-2502 a fost destinat să intre în compunerea centrelor
de transmisiuni staţionare şi mobile de eşaloanele tactice şi operative, de pe
nave militare şi civile, cu sisteme de recepţie conduse de calculatoare
electronice pentru gamele de UL (unde lungi), UM (unde medii) şi US (unde
scurte). Avea ca moduri de lucru: telefonie, telegrafie, teleimprimare şi
transmiteri de date; putea lucra în regim staţionar sau mobil, simplex sau
duplex. Receptorul păstra toate caracteristicile tehnice ale receptorului R2500, în plus avea un domeniu extins de frecvenţă, era un echipament
integral programabil; toate funcţiile şi caracteristicile putând fi accesate prin
programe stabilite de operator şi rezidente în memoria internă sau de la
distanţă prin comenzile date de un receptor de acelaşi tip, de la un terminal
video, calculator personal etc.
Demn de remarcat este faptul că până la 40 receptoare de acelaşi fel
pot fi conectate într-o reţea, realizând un sistem automat de recepţie în
gama 14 Hz la 30 MHz.
În timpul cercetării au fost identificate soluţii tehnice privind:
- reducerea ratei erorilor în modurile de lucru FSK; a fost realizat un
demodulator cu estimarea statistică a perioadei semnalului
recepţionat;
- a fost realizată funcţia de autodiagnoză, prin care era monitorizată
starea de funcţionare a receptorului cu semnalizarea tipului şi
locului apariţiei unui defect;
- realizarea unei antene active cu amplificator-distribuitor şi
comutator de antene.
Colectivul de cercetare a fost format din: ing. Radu Enescu, ing.
Alexandru Oprea, ing. Teodor Penea, ing. Dragoş Zaharia, ing. Gabriela
Grigore, ing.Ştefania Râpă, teh. pr. Paul Gheorghiu, teh. pr. Marian Şeitan,
teh. pr. Ion Turcu.
În anul 1986 a fost omologat prototipul, care a fost fabricat de IEI
până în anul 1988. Caracteristicile tehnice – de prospect – sunt prezentate
în Anexa V.2.3.3
În anul 1986 a început cercetarea pentru Staţia radio pe us R-6570
pentru marină.
Cerinţele principale:
- gama de frecvenţe: 1,5 – 30 MHz;
- acord discret în trepte de 100 Hz;
- moduri de lucru: bandă laterală unică, telegrafie şi teleimprimare;
- puterea de emisie: 150 W;
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-

lucru în regim simplex sau duplex;
operarea staţiei din locul de instalare şi de la distanţă prin panou
de comandă detaşabil;
- acord automat într-un interval de timp de 10 secunde.
Colectivul de cercetare a fost condus de ing. Victor Gheorghiu, din
colectiv au mai făcut parte: ing. Vasile Muntean, ing. Petre Sin, ing. Dan
Teodorescu, teh. pr. Ion Stanciu.
Staţia a fost omologată în 1988 şi s-a început fabricaţia la IEMI în
1990.
În anul 1984 a fost realizată Antena de bandă largă ABL; antena
lucra în gama de frecvenţă 1.5 – 30 MHz, omnidirecţională, puterea
emiţătorului 1 kW. Produsul a fost fabricat prin microproducţie la ICE.
Colectivul de cercetare a fost compus din col. ing. Dan Şotropa
pentru partea electrică şi teh. pr. Ion Turcu pentru partea mecanică.
Staţia radio pe us BLU R-1305 a început să fie cercetată din anul
1985. Staţia lucra în gama de frecvenţe 1,5 – 30 MHz, cu acord discret în
trepte de 100Hz, în modurile de lucru: telefonie BLU, telegrafie şi
teleimprimare, simplex sau duplex, cu puterea emiţătorului de 100 W.
Colectivul de cercetare a fost condus de ing. George Băbuţ; a fost realizat
modelul de laborator; în anul 1990 cercetarea a fost sistată.
În 1987 au început lucrările pentru cercetarea Receptorul radio
unificat R-2501; receptorul trebuia să lucreze în gama de frecvenţe 1,5 – 80
MHz; colectivul de cercetare a fost condus de ing. Radu Enescu. În anul
1990 lucrările de cercetare au fost sistate.
În ceea ce priveşte "palmaresul" Institutului ca cercetător şi proiectant
de aparatură radio, se înscriu cu rezultate meritorii şi cercetările desfăşurate
pentru realizarea unor staţii radio pe unde ultrascurte. Institutul este "autorul"
unor staţii radio deosebite şi în acest domeniu.
Astfel, amintim Staţia radio pe uus R-1070
Staţia este un echipament portabil pentru legături în fonie pe uus în
sistemele de transmisiuni de la eşaloanele batalion şi regiment. Staţia poate
funcţiona de pe loc sau din mişcare, poate fi transportată pe orice mijloc de
transport terestru, naval sau aerian. A fost omologată şi pusă în fabricaţie la
Electronica/IEI.
Datele tehnice, de prospect, sunt prezentate în Anexa V.2.3., pag.4
Staţia a fost cercetată de un colectiv de cercetare condus de ing.Cristea
Vartires, din colectiv au făcut parte: ing.Vlad Predeanu, ing. C. Moldoveanu,
ing. E. Teodorescu, ing. A. Ivaşcu, ing. A. Voinu, ing. B. Mocanu, ing. B.
Dudu, teh. M. Bomans.
În vederea modernizării din punct de vedere al performanţelor şi în
mod deosebit pentru reducerea greutăţii completului de lucru a fost
cercetată şi proiectată Staţia radio pe uus R-1071.
Staţia radio pe uus este destinată pentru realizarea legăturilor radio în fonie
în sistemele de transmisiuni ale eşaloanelor batalion şi regiment, lucrând în
telefonie MF(F 3E) şi telegrafie MA(A 1A), cu acord automat pe frecvenţa de
lucru
Principalele caracteristici tehnice, de prospect, sunt prezentate în
Anexa V.2.3 pag 5
Staţia a fost cercetată de un colectiv de cercetare condus de ing.Vlad
Predeanu, din colectiv au făcut parte: ing. A. Ivaşcu, ing. E. Teodorescu, ing.
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Şt. Chiciorea, teh. pr. C. Lazarina, teh. pr. Maria Mărgineanu. Staţia a fost
fabricată într-un număr însemnat de exemplare de Electronica/IEI.
Pentru maşinile de luptă blindate - TAB şi Tanc - a fost cercetată şi
proiectată Staţia radio pe uus BLU R-1231.
Staţia care a înlocuit Staţia R-1230 a fost o staţie modernă, cu
performanţe electrice şi mecanice deosebite; modurile de lucru: telefonie
BLU, modulaţie în frecvenţă F3 şi telegrafie A 1A; puterea emiţătorului: 30
W; gama frecvenţelor de lucru: 30 – 80 MHz; ecartul de frecvenţă: 1kHz;
numărul de frecvenţe fixe: 50000.
Colectivul de cercetare: ing. Cristea Vartires, ing. Vlad Predeanu,
ing.B. Mocanu, ing. A. Ivaşcu, ing. A. Voinu, ing. A. Ilie, ing. A. Crîngaru,
sing. T, Vânătoru.
Staţia radio uus BLU R-1231 a fost fabricată la IEMI. Datele tehnice,
de prospect, sunt prezentate în Anexa V.2.2 pag 5.
În cercetare la ICE a intrat Staţia radio uus BLU R-1231 M,o
variantă modernizată a staţiei R-1231; prototipul a fost sistat în anul 1992.
Pentru a mării distanţa de legătură a staţiilor pe uus a fost cercetat şi
proiectat Amplificatorul de putere R-1110.
Amplificatorul de putere R-1110 asigura la ieşire o putere de 100 W;
lucra cu staţiile R-1230, R-1231 şi R-1231M. Colectivul de proiectare: ing. R.
Mateescu, ing. A. Ivaşcu, ing. Marioara Huzum, ing. Carmen Marinescu, ing.
F. Gruia. Amplificatorul a fost fabricat de IEMI.
Tot în categoria staţiilor radio pe uus, Institutul a cercetat şi proiectat
staţii şi receptoare radio cu destinaţie specială pentru cercetare şi anume:
- Staţia radio portabilă pe uus R-1200;
- Staţia radio portabilă pe uus R-3520; date tehnice – de prospect –
sunt prezentate în Anexa V.2.2.pag 6.
- Receptor radio portabil pe uus R-1200.
În încheierea scurtei prezentări a Institutului de Cercetări Electronice
reamintim structura organizatorică de cercetare a acestuia: În primii trei ani
de la înfiinţare ICE-ul avea în structura sa trei laboratoare cu profil de
cercetări militare:
1. Laboratorul 3 - echipamente radiocomunicaţii profesionale în gama
undelor scurte
2. Laboratorul 4 - radiocomunicaţii profesionale în gama undelor
ultrascurte
3. Laboratorul 5 - echipamente electronice pentru aviaţie şi marină
În anul 1979 s-a înfiinţat CCEB – fără personalitate juridică - cuprinzând
şase laboratoare din institut cu activitate în domeniul radio comunicaţiilor
profesionale, Laboratoarele 3,4,5, precum şi altele nou înfiinţate
Laboratoarele 10,11,12.:
4. Laboratorul 10 - pentru realizarea de reţele radio.
5. Laboratorul 11 - pentru autostaţii cu echipamente de radio
comunicaţii.
6. Laboratorul 12 - echipamente cu microunde.
CCEB a fost condus în perioada 1979 -1989 de col ing. Nanu Radu
Şefii de laborator sunt prezentaţi în cap II.
Institutul de Cercetări Electronice a adus o contribuţie deosebit de
valoroasă la cercetarea receptoarelor şi staţilor radio destinate înzestrării
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Armatei, care în faza de producţie de serie au fost fabricate de Electronica /
IEI şi IEMI. 73
Demn de subliniat este faptul că, cei doi furnizori IEMI şi
ELECTRONICA / IEI au realizat împreună, în cca. 20 de ani, 18 tipuri de
staţii radio şi auto-staţii radio şi radioreleu şi 6 tipuri de receptoare
radio. Trebuie să amintim că în acest interval de timp nu au fost realizate
staţii radio de putere mare ( 1 kW, 2 kW, 5 kW, 10 kW ), fiind totuşi realizată
o staţie de putere medie de 500 W/ R-1180.
Neabordarea acestui segment - staţii de putere mare - nu se explică
prin lipsa capacităţii tehnice în acest domeniu, ci se explică prin aceea că
ele reprezentând un număr relativ mic pentru înzestrarea armatei au fost
aduse din import.
Staţiile radio şi receptoarele cercetate şi proiectate de cele două
institute de prestigiu : ICSITA. şi ICE. au fost produse de întreprinderile IEMI
şi ELECTRONICA / IEI, conform datelor prezentate în Tabelul V.2.1
Trecerea la realizarea staţiilor, autostaţiilor şi receptoarelor radio,
începând cu anul 1970, a presupus un efort deosebit din partea cercetării,
proiectării şi producţiei; rezultatele au fost peste aşteptări; iar România s-a
înscris în rândul statelor cu un potenţial deosebit în acest domeniu.
V.2.4.Comandamentul Trupelor de Transmisiuni -CTT a coordonat
cercetarea, proiectarea şi fabricarea unor produse realizate de colective
aparţinând mai multor unităţi, astfel:
a) Sistemul pentru alarmarea unităţilor şi marilor unităţi F-1000.
Cercetătorii şi proiectanţii au elaborat soluţii tehnice pentru a răspunde
următoarelor cerinţe principale:
- prin amploarea sa, să "acopere" întregul teritoriu naţional şi să
asigure conectarea în sistem a tuturor unităţilor şi marilor unităţi ale
trupelor de uscat, aviaţiei şi marinei militare;
- să permită transmiterea rapidă a ordinelor pe cale ierarhică,
pornind de la Marele Stat Major;
- să confirme, pe cale ierarhică, recepţionarea ordinelor primite
- rapoarte ulterioare privind îndeplinirii ordinelor;
- şi, nu în ultimul rând, să funcţioneze utilizând canalele telefonice
din sistemul naţional de telecomunicaţii; soluţie dificilă având în
vedere variaţia aleatoare a parametrilor: banda de lucru, nivelul
distorsiunilor, diafonia etc.
Amploarea acestui sistem a pus în faţa cercetării probleme deosebit de
complexe, de altfel a fost Primul sistem de asemenea dimensiuni realizat în
ţara noastră. La elaborarea acestuia a fost folosită baza materială de
componente electronice şi de altă natură existentă, precum şi posibilităţile
tehnologice al industriei româneşti de la sfârşitul anilor 1970.
73

Informaţiile prezentate despre activitatea şi realizările obţinute ICE au fost puse la
dispoziţie de dl. ing. Radu Enescu fost Director general al Institutului în perioada nov
1990-1994
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Soluţiile tehnice complexe, unice în acelaşi timp, au fost elaborate de
specialiştii din ICSITA; la găsirea soluţiilor tehnologice s-a colaborat cu
întreprinderea Electromagnetica . În acest sens, în anul 1976, a fost detaşat
la Electromagnetica un colectiv de cercetători şi proiectanţi în scopul de a
elabora, împreună cu specialiştii din Fabrica de Producţie Specială,
documentaţia de execuţie şi documentaţia tehnologică pentru produs.
Cu această ocazie au fost detaşaţi următorii:dr. ing. Gheorghe Mărâi,
coloneii ingineri Ilie Marian, Ion Miriţescu, Octavian Bălaşa, Mihalache
Dragomir, Gheorghe Chiriac, Ion Lupaşcu, col. dr. ing. Nicolae Paladian,
inginerii Dan Bujoreanu, Dumitru Bârjovanu, Virgil Pârvulescu, proiectanţii:
inginer Constantin Bas, proiectanţii Sofia Caltofeanu şi Luiza Fane. Din
partea întreprinderii la acest proiect au participat specialiştii: inginerii Sandu
Nuhăm, Ion Udvuleanu, Viorel Stroică, Gheorghe Lupu, Ion Hândoreanu,
proiectant Petre Zisu şi alţii.
Sistemul a fost folosit până la începutul aniilor '90 cu rezultate bune;
prin acest sistem, în decembrie 1989, s-a pus în stare de alarmă de luptă
Armata Română transmiţându-se indicativul: "Radu cel frumos".
După 1990, specialiştii din Electromagnetica împreună cu cei din
ICSITA au elaborat noua variantă F-1001, intrată şi în dotarea unităţilor din
compunerea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.(Anexa V.2.1
– Fişa 7)
b) Puncte de comandă mobile (PCM) şi Centre de transmisiuni mobile
(CTM)
În această categorie de echipamente au fost cercetate, proiectate şi
fabricate, într-o clasificare după mijlocul de transport folosit, trei categorii de
PCM şi CTM.: cele care erau montate în dube container şi dispuse pe
autoşasie, cele montate în transportoare amfibii blindate (TAB) şi cele
montate pe elicopter(I.A.R 330).
Din prima categorie au fost realizate Centrele de transmisiuni mobil
tip divizie: F-2990 şi F-2991. Aceste produse reprezentau un complex de
mijloace tehnice de transmisiuni, care realizau pentru comanda diviziei
legături cu fir, radio şi radioreleu, având în compunerea lor: multiplexoare
telefonice şi telegrafice, centrală telefonică, teleimprimator, staţii radio şi
radioreleu, grupuri electrogene şi altele,
Aceste CTM. au fost cercetate şi proiectate de specialiştii din Centrul
de Instrucţie al Transmisiunilor; dintre cei care au participat : coloneii
ingineri Marian Papa şi Ilie Morariu ; ele au fost fabricate de Baza 191 RTT.
Pentru a răspunde nevoii de modernizare a Centrelor de transmisiuni
de pe lângă Punctele de comandă ale marilor unităţi operative: corp de
armată şi armată, a fost cercetat şi proiectat Centrul de transmisiuni mobil
F-2000.
Cercetarea iniţială şi elaborarea temelor de cercetare-proiectare a
fost coordonată de CTT şi asigurată de Centrul de Instrucţie al
Transmisiunilor, cu un colectiv de specialişti condus de col. Biji Ioan şi din
care au mai făcut parte: col. ing. Papa Marian, coloneii de transmisiuni:
Constantinescu Emil, Niţulescu Ştefan, Popescu Gheorghe şi alţii. Proiectele
de execuţie au fost elaborate de Electromagnetica şi Baza 191 RTT.
În compunerea CTM. F-2000 au fost prevăzut un număr de 26 de
tipuri de autospeciale cu care se realizau următoarele tipuri de "staţii":
- staţia pentru conectarea şi verificarea liniilor;
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staţia/staţiile de comutare automată a canalelor telefonice şi
telegrafice;
- staţia/staţiile de secretizare a canalelor telefonice şi telegrafice
- staţia/staţiile de multiplexare;
- staţia/staţiile de aducere a canalelor radio şi radioreleu;
- staţia de electroalimentare;
- staţia poşta militară;
- staţia telegrafică;
- şi altele.
CTM. F-2000, pe lângă faptul că reprezintă o concepţie românească
asupra modului de organizare, funcţionare şi exploatare a unui complex de
telecomunicaţii militare, a fost echipat cu aparatură şi echipamente produse
de industria naţională.
Până în anul 1989 au fost realizate 10 tipuri de autospeciale; au fost
introduse în exploatare la unităţile de transmisiuni. Exploatarea lor în condiţii
reale a demonstrat valabilitatea concepţiei, rezolvând neajunsurile
anterioare în ceea ce priveşte numărul de căi şi canale, comutarea
automată, secretizarea legăturilor şi altele.
În a doua etapă de realizare/modernizare a lui F-2000, urma să se
perfecţioneze sistemul de interconectare a autospecialelor/staţiilor folosinduse cabluri cu fibră optică şi, ulterior, staţii radioreleu în gama de frecvenţe
10, 20 şi 30 GHz. Un radioreleu lucrând în gama 10 GHz a fost realizat la
Institutul Politehnic Bucureşti de un colectiv de cercetare condus de
academician profesor doctor inginer Dan Dascălu, experimentat cu rezultate
foarte bune.
CTM. F-2000 nu a fost realizat integral; ca urmare a schimbărilor în
conducerea şi organizarea Forţelor armate, a intrării României în NATO., a
accesului la noile tehnologii, a fost abandonat.
Probleme deosebite pentru cercetare şi proiectare au apărut la
realizarea celor 3 tipuri de Puncte de comandă mobile montate pe
transportorul amfibiu blindat TAB-67. Au fost cercetate, proiectate şi
fabricate următoarele tipuri de PCM. montate pe TAB.-67:
- punct de comandă mobil tip batalion R.-145O şi R-1450 M;
- punct de comandă mobil tip regiment R-1451 şi R-1451 M;
- punct de comandă mobil tip divizie R-1452.
Problemele cu care s-au confruntat şi pentru care cercetătorii şi proiectanţii
au găsit soluţii tehnice corecte, au fost următoarele:
- elaborarea unor soluţii constructive pentru montarea unui număr
însemnat de echipamente şi, ceea ce este deosebit de important,
protejarea acestora faţă de solicitarea crescută provocată de
nivelul ridicat al şocurilor şi vibraţiilor; toate echipamentele au fost
montate pe suporţi prevăzuţi cu amortizoare speciale;
- amplasarea
echipamentelor
astfel
încât
să
poată
fi
operate/exploatate în mod satisfăcător; concomitent cu asigurarea
spaţiului de lucru pentru ofiţerii de stat major care conduceau lupta
din aceste puncte de comandă;
- asigurarea alimentării cu energie electrică, în condiţiile în care
mijlocul de transport deşi echipat cu un motor termic puternic nu
avea posibilitatea de a genera un consum suplimentar de energie
electrică; soluţia finală a constat în montarea la exterior a două
grupuri electrogene care lucrau în tandem;
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deşi nu ultima, cea mai grea problemă a fost aceia a asigurării
"compatibilităţii electromagnetice" între diferitele tipuri de
echipamente. Este cunoscut faptul că receptoarele şi emiţătoarele
sunt o sursă permanentă de radiaţii electromagnetice care, în
cazul dispunerii acestora într-un spaţiu limitat (container, TAB,
elicopter), creează probleme dificile în funcţionarea aparaturii;
radiaţiile "parazite", de fapt combinaţii de frecvenţe şi armonici, duc
direct la imposibilitatea de a se lucra pe o serie de frecvenţe din
gama de lucru a receptoarelor. Pentru diminuarea acestor efecte
negative s-au luat măsuri deosebite de "ecranare" şi, în special, de
determinarea pe cale experimentală şi prin calcul a acelor
frecvenţe de lucru, pentru fiecare tip de aparat, denumite;
"frecvenţe blocate"; astfel în procesul de exploatare erau
cunoscute şi evitate.
- au fost găsite soluţii privind alterarea cât mai mică a funcţiilor
principale ale TAB-ului: dispunerea echipajului şi a modului de
acţiune al acestuia în condiţii de luptă, dispunerea şi accesibilitatea
la rezerva de muniţie, iluminatul interior, încălzirea, ventilaţia etc.
Este de la sine înţeles că, pe măsura creşterii gradului de echipare,
plecând de la cel mai mic (R-1450) şi până la cel mai ridicat (R-1452),
complexitatea soluţiilor a crescut, punând în faţa cercetătorilor şi
proiectanţilor probleme dificile şi complexe.
Punctele de comandă montate pe TAB-uri au fost un succes,
soluţiile aplicate s-au dovedit corecte şi viabile, folosirea acestora în condiţii
reale au demonstrat performanţele şi utilitatea lor.
Cercetarea şi proiectarea acestor Puncte de comandă, de pe TAB-uri s-au
făcut de către specialiştii din Academia Tehnică Militară în colaborare cu
specialiştii din Baza 191 RTT, care a asigurat şi fabricarea lor.
c) Domeniul transmiterilor folosind radiaţia laser.
Un domeniu deosebit de interesant şi nou în ultima parte a deceniului al
9-lea a fost acela al utilizării în scopuri militare a "radiaţiei laser" şi a " fibrei
optice" ca suport pentru transmiterea informaţiilor. În acest sens au fost
abordate pentru "transmisiuni" două produse: Comunicatorul cu laser prin
atmosferă CL-2 şi Multiplexorul de date pe fibră optică TDFO.
Comunicatorul cu laser C.L.-2 era destinat să asigure legătura
telefonică între doi operatori aflaţi la o distanţă de cca. 1000 de metri
folosind radiaţia laser modulată cu semnalul telefonic. Acest tip de aparat
urma să fie folosit de trupele de uscat şi de marina militară.
Principalul avantaj al acestei soluţii de comunicare era dat de
imposibilitatea interceptării şi funcţionarea, în anumite limite, chiar în condiţii
de ceaţă, praf şi fum. În timpul experimentărilor în teren s-a demonstrat că
legătura se realizează şi în condiţiile în care cei doi operatori "nu se mai
vedeau" din cauza ceţii.
Soluţia tehnică aleasă de cercetători a fost aceea a utilizări unui
"binoclu de campanie" folosit de trupele de uscat, la care erau aduse
modificările necesare sistemului optic şi, de asemenea, montarea
componentei electronice ; binoclu de campanie îşi păstra toate
caracteristicile iniţiale. Soluţia optică consta în realizarea unei anumite
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divergenţe a fascicolului laser, prin definiţie coerent, pentru a ajuta operatorii
să se "găsească" şi să se "alinieze" într-un spaţiu suficient de larg pentru
stabilirea legăturii.
La elaborarea produsului un aport deosebi au adus specialişti din
IFTAR.: col. ing.Alexandru Harsany şi ing. Gheorghe Mytico, iar din partea
Electromagnetica: ing.Dan Gorcea şi ing. Marian Vlădescu.
Pentru a mării distanţa la care se realizează "legătura" s-a optat
pentru un nou tip de laser, care nu exista în ţara noastră, şi anume laserul
cu bioxid de carbon, lucrând în gama lungimii de undă de 10, 6 microni, cu
puterea de 1-1,5 W, ceea ce conferă posibilităţi sporite de propagare în
spectrul vizibil, depăşind în anumite limite influenţele negative ale prafului,
fumului şi ceţii. Col. ing. George Ioan, cercetător la IFTAR. este realizatorul
Primului laser cu bioxid de carbon din ţara noastră; specialist recunoscut şi
apreciat.
Al doilea produs destinat transmiterilor de date pe fibră optică a fost
Multiplexorul de date pe fibră optică TDFO.
Acest echipament destinat a fi folosit în reţeaua de fibră optică,
îngloba din punct de vedere funcţional două funcţii: multiplexarea fluxurilor
de date cu diferite viteze şi transmiterea şi recepţionarea datelor prin
modularea radiaţiei laser.
Echipa mixtă care a realizat produsul a fost formată din: dr. ing. Aurel
Dumitrică şi Gl. ing. Marius Opran ( IFTAR) şi ing. Viorel Stroică, ing. Marian
Vlădescu ( Electromagnetica ).
În acest context trebuie să arătăm că Electromagnetica a avut
rezultate de excepţie în realizarea şi altor echipamente cu laser: TLT-M.telemetru cu laser pentru sistemul de conducere a focului de pe tancul
românesc, TLA.-M1 - telemetru cu laser pentru artilerie şi altele.
d) Sistemul tehnic informaţional pentru Trupele de Grăniceri STIG
Pentru a transmite diferite ordine şi rapoarte pe cale ierarhică între unităţile
şi marile unităţi de grăniceri, până în anii '75, se folosea un sistem de
comunicaţii bazat pe linii şi canale închiriate din sistemul naţional de
telecomunicaţii. Folosirea acestui sistem s-a dovedit greoaie; apăreau dese
defecţiuni tehnice, timpul necesar pentru transmiterea ordinelor şi
rapoartelor era mare.
Pentru a înlătura aceste neajunsuri, sub coordonarea CTT, a fost realizat şi
pus în exploatare un sistem modern bazat pe transmiteri de date şi apelând
la realizările - noi pe atunci - din domeniul tehnologiei informaţiilor.
STIG. avea în structura sa următoarele tipuri de echipamente:
- echipamente de comunicaţi;
- echipamente de calcul;
- transmiţătoare de date;
- elemente de afişare a informaţiilor;
- pachete software şi altele.
Acest sistem a fost instalat pe întregul teritoriu, a funcţionat în
parametri superiori şi a fost bine primit de utilizatori; acest sistem cu o
extindere mai mică decât a sistemului F-1000 a fost cercetat şi proiectat de
ICSITA sub directa coordonare a generalului maior doctor inginer Nicolae
Irimie şi a fost fabricat de Electromagnetica.
Cercetătorii şi proiectanţii acestui "complex de aparatură" au
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conceput soluţii care vizau următoarele cerinţe:
- întreaga concepţie a sistemului trebuia să se bazeze pe utilizarea
largă a tehnicii de calcul, asigurând sistemului rapiditate, acurateţă
şi siguranţă;
- informaţiile să fie transmise sub formă de date; avantajul vitezei şi
reducerea timpului;
- informaţiile finale să fie vizualizate, uşor de înţeles şi precise;
- pregătirea personalului de exploatare să fie uşor de făcut;
exploatarea să fie sigură şi precisă;
- nu în ultimul rând, să fie avute în vedere cerinţele specifice privind
design-ul şi ergonomia.
e) Echipamentul mobil pentru întinderea, strângerea şi îngroparea
cablului greu de campanie F-1800
Unul dintre cele mai interesante, performante şi unice produse din
dotarea trupelor de transmisiuni a fost Echipamentul mobil pentru
întinderea, strângerea şi îngroparea cablului greu de campanie ( C-296)
F-1800; acest echipament rezolva una din dificilele sarcini care reveneau
constructorilor de linii în cablu greu; în sensul că aceştia trebuiau să
manipuleze cu ajutorul unor cărucioare bobine de cablu cu o greutate de
cca. 100 kg; eforturile fizice depuse pentru manipularea, întinderea şi
îngroparea erau deosebit de mari în funcţie de condiţiile climaterice şi de
teren.
În sensul rezolvării problemelor de mai sus, CTT. a transmis Bazei
191 RTT sarcina de a cerceta şi realiza un echipament mobil pentru
mecanizarea operaţiunilor de întindere, strângere şi îngropare a cablului
greu de campanie. Cerinţa privind îngroparea cablului a apărut ca o măsură
de reducere/anihilare a efectelor "radiaţiei luminoase" provocată de explozia
nucleară şi al cărui efect este aprinderea instantanee a materialelor
inflamabile.
La aceea vreme în Baza 191 RTT îşi desfăşura activitatea de
proiectare SDV.-uri şi piese de schimb un colectiv de proiectanţi şi
desenatori, un fel de serviciu tehnic de întreprindere, format din 2 ingineri, 3
proiectanţi, 1 normator şi 1 desenator: cpt. ing. Agenor Scărlătescu, ing.
Mara Ionescu, tehnicienii proiectanţi Crişan Cantea, Gheorghe Mocanu,
Ştefan Bandulea şi Werner Horst.
Este demn de menţionat că, echipamentul a fost proiectat în
întregime de tehnicianul proiectant Crişan Cantea, un profesionist de
excepţie, cu o pregătire multilaterală şi o inteligenţă sclipitoare.
Echipamentul a fost montat pe un tractor U-650 şi avea în compunere:
- dispozitivul de îngropare prevăzut cu o lamă de plug cu o formă
specială;
- dispozitivul de lansare la sol;
- dispozitivul de strângere;
- trei dispozitive de transport cablu: unul în faţa radiatorului cu o
bobină de cablu şi două laterale cu câte trei bobine fiecare; în total
tractorul transporta opt bobine de cablu,(o bobină era dispusă în
echipament) cu care se puteau întinde doi kilometri de cablu.
Proiectantul Crişan Cantea a rezolvat prin soluţia tehnică aleasă,
următoarele probleme:
- întinderea/pozarea şi strângerea cablului;
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îngroparea şi acoperirea cu o brazdă de pământ;
transportarea unei cantităţi cât mai mare de cablu;
înfăşurarea la strângerea cablului, astfel ca dimensiunile de gabarit
ale bobinei să nu fie depăşite;
- sistemul trebuia să asigure protecţia mecanică a cablului, astfel ca
să nu fie deteriorat sau rupt în timpul operaţiilor de întindere şi
strângere.
Dispozitivul a fost montat în partea din spate a tractorului şi era
acţionat printr-un ax cardanic de către motorul termic al tractorului, realizând
cele patru operaţii: întindere, îngropare, strângere şi înfăşurare a cablului.
Proiectul realizat de proiectantul Cantea Crişan a rezolvat toate
cerinţele; a avut un succes deplin şi a pus în evidenţă ingeniozitatea şi
pregătirea acestui specialist. Trebuie să arătăm că acest specialist a fost
autorul unor proiecte deosebite, a fost primul care a proiectat scule pentru
turnarea în cochilie a pieselor din aluminiu, scule pentru vulcanizarea
cauciucului, scule pentru ambutisare şi altele.
BAZA 191 RTT. a participat, prin efortul specialiştilor săi, la înzestrarea
trupelor de transmisiuni cu un echipament unic şi performant.
V.2.5 Realizările cercetătorilor, proiectanţilor şi producătorilor
militari şi civili, care au depus eforturi mari în condiţii nu dintre cel mai
bune, au asigurat dotarea trupelor de transmisiuni cu tehnică la nivelul
performanţelor mondiale. Sintetizând datele prezentate anterior precizăm că.
În anul 1986, nevoile de echipamente şi aparatură de
transmisiuni erau asigurate integral la nivelul diviziei din trupele de
uscat. În înzestrarea trupelor de transmisiuni se aflau: 18 tipuri de staţii şi
autostaţii radio, 3 tipuri de staţii şi autostaţii radioreleu, 6 tipuri de
receptoare radio, 4 tipuri de telefoane, 4 tipuri de centrale telefonice
manuale, 2 tipuri de centrale telefonice automate, 1 tip de centrală
telegrafică automată numerică, 5 tipuri de multiplexoare telefonice, 3
tipuri de multiplexoare telegrafice, 3 tipuri de PCM. pe TAB, 2 tipuri de
CTM pentru divizie, 1 tip de CTM. pentru eşaloanele operative, 1 tip de
PCM pe elicopter, 2 tipuri de magistrale în cablu greu, 3 tipuri de
aparatură de secretizare.
Dintre acestea, următoarele tipuri de echipamente erau realizate în
tehnologie numerică/digitală: 2 tipuri de centrale telefonice automate, 1
tip de centrală telegrafică automată numerică, 1 tip de multiplexor
telegrafic, 1 tip de centrală telegrafică automată numerică, 1 tip de
telefon, 1 tip de magistrală în cablu greu.
În finalul acestei succinte treceri în revistă a realizărilor cercetătorilor,
proiectanţilor şi a întreprinderilor care au fabricat echipamente de
transmisiuni, prezentăm, cu regretul că vor apare erori şi omisiuni,
specialiştii militari şi civili care au participat la acest extraordinar efort de
inteligenţă şi dăruire.
Din partea ICSITA :dr. ing. Gheorghe Mărâi, dr. ing. Sorin Stoica, col. dr.ing.
Nicolae Paladian, coloneii ingineri Ilie Marian, Ion Miriţescu, Octavian
Bălaşa, Mihalache Dragomir, Gheorghe Chiriac, Ion Lupaşcu, doctor inginer
Viorica Mărâi, inginerii: Dan Bujoreanu, Dumitru Bârjoveanu, Virgil
Pârvulescu, proiectanţii: Constantin Bas, Sofia Coltofeanu, Luiza Fane ş.a.
În cadrul Secţiei transmisiuni sub conducerea col. ing. Iosif Lengyel
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au lucrat ingineri şi specialişti de mare valoare militari şi civili, : Nicolae
Roman, Costache Şerban, Florea Bădâcea, Virgil Căliman, Adrian
Muşeţeanu, Mihai Ţenescu, Neculai Fudui, Mircea Ciuntu, Mircea Maieron,
Iulia Măgurean, Nicolae Grecu, Iosif Lipan, Melidor Scărlătescu, Constantin
Luţan, Marian Stănescu, Ion Ionescu, Mihai Negulescu, Emanuel Găzdac,
Tudorel Biţoiu, Adrian Barcaru şi alţii.
Inginerii şi specialiştii din Electromagnetica, : Viorel Stroică,
Costantin Oprea, Petre Tiţa, Ion Bojan, Nicolae Iaru, Aurelian Stamate, Liviu
Nicolescu, Gheorghe Popescu, Nelu Andrei, Stelian Boznă, Georgeta
Tudosan, Ion Costache, Ionel Ene, Ştefan Constantinescu, Marin
Constantinescu, Adrian Nistor, Stelian Şerban, Noldi Slocever, Florin
Georgescu, Marian Marcu, Constantin Ilinoiu, George Dumbravă, Ana
Crăciunescu, Gabriela Constantinescu, Marcel Mihail, Marius Nedelcu, Dan
Gorcea, Florin Teodorescu, Georgeta Constantin, Viorel Obretin, Marusia
Naşcu, Elena Iorgulescu şi alţii.
Inginerii şi specialişti din ICE. : Cristea Vartires, Vlad Predeanu,
Radu Enescu, iIlie Fratu, Vasile Huţu, Aurel Aciobăniţei, Angela Voicilă,
Mihaela Lupu, George Băbuţ, Alexandru Oprea, Dragoş Zaharia, Gabriel
Dogaru, Dan Pupezea, Vasile Munteanu, Mihai Fulea, Dan Teodorescu,
Gabriela Grigore, Petre Sin, Teodor Penea, Cornel Busuioc, Radu Leonte,
B. Mocanu, Marioara Humuz, V. Plăcintă, A. Crângaru, R. Han, Gheorghe
Grama, Ş. Cosâmbeanu, M. Popescu, E. Frăţilă şi mulţi alţii.
V.2.6 Tehnică de transmisiuni pentru armată produsă de
industria românească ( principalele produse)
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Denumirea
produsului
Staţiile radio R -126,
R-105, R-107
Telefonul ATI-52
Autostaţie R-104
Telefon de
campanie F-1600
Telefon de
campanie F-1603
Telefon de
campanie F-1604
Terminal numeric de
voce şi date DELTA
01
Centrală telefonică
de campanie F-1612
Centrală telefonică
de campanie F-1613
Centrală telefonică
de campanie F-1640
Centrală telefonică
de campanie F-1641
Centrală telefonică

Cercetareproiectare
Licenţă

Electromagnetica

"
Electromagnetica
ICSITA

"
"
"

"

"

"

"

Electromagnetica

"

ICSITA

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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Producător

Obs.

1985

Nr.
Crt.
13
14
15
16
17
18
19
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Denumirea
produsului
specială TS-603
Centrală telefonică
automată numerică
F-1650/51/52
Centrală automată
numerică SINTAX
Aparatură de
multiplexare
telefonică F-3090-1
Aparatură de
multiplexare
telefonică F-3090-2
Aparatură de
multiplexare
telefonică F-3030
Aparatură de
multiplexare
telefonică F-3031
Aparatură de
multiplexare
telefonicăF-3010-24
Magistrală în cablu
greu de campanie
F-3020
Magistrală numerică
modulară în cablu
greu F-3011-8
Aparat multiplexare
telegrafică F-3140
Aparat multiplexare
telegrafică F-3170
Aparatură de
multiplexare
telegrafică numerică
F-3050
Centrală automată
telegrafică numerică
F-2103
Centul de
transmisiuni mobil
tip divizie F-2990
Centrul de
transmisiuni mobil
tip divizie F-2291
Centrul de
transmisiuni mobil
F-2000
Punct de comandă

Cercetareproiectare

Producător

Electromagnetica

"

"

"

ICSITA

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

ICSITA

Electromagnetica

"

"

"

"

Academia
Tehnică Militară

"

ICSITA

"

Centrul de
Instrucţie al
Transmisiunilor
"

Baza 191
Reparaţi Tehnică
de Transmisiuni
"

Electromagnetica
Baza 191 RTT

Electromagnetica
Baza 191 RTT

Academia

"
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Obs.

Nr.
Crt.
34
35
36
37
38
39

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Denumirea
produsului
mobil tip batalion
R-1450
Punct de comandă
mobil tip regiment
R1451
Punct de comandă
mobil tip divizie
R-1452
Punct de comandă
mobil tip batalion
R-1450M
Punct de comandă
mobil tip regiment
R-1451M
Punct de comandă
mobil pe elicopter
IAR-330
Staţia radioreleu
R-4010
Autostaţia radioreleu
R – 4030
Autostaţia radioreleu
R-4050
Staţia radio R-1180

Cercetareproiectare
Tehnică Militară

Autostaţia radio
R-1180
Staţie radio pe us
R-1300
Staţie radio pe us
ptr. marină R-1301
Autostaţie radio pe
us R-1300
Staţie radio pe us
ptr. marină R-6570
Staţie radio pe uus
ptr tancuri R-1230
Staţie radio pe uus
ptr tancuri R-1231
Amplif. de putere pe
uus R-1110
Staţie radio pe uus
R-1260
Staţia radio pe uus
R-1070
Staţia radio pe uus
R-1071

"

"

"

IEMI

"

"

"

"

"

"

Licenţă

"

ICE

"

"
ICSITA

"
"
Electronica

ICE

"

„

"

Producător

"

"

"

"

"

"

"

"

ICE

Microproducţie
ICE

ICSITA

Electronica

„

„

ICSITA

Electronica

ICE
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I.E.I

Obs.

1983
1991
1983
1991
1973
1988
1977
1988
1973
1988
1988
1990

Nr.
Crt.
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Denumirea
produsului
Staţia radio pe us
BLU R-1305
Staţia radio pe uus
R-3931
Receptor radio pe
us R-3110
Receptor radio pe
us R-34 T
Receptor radio pe
us R-3111
Receptor radio pe
us R-2502
Receptor radio pe
us R-2501
Staţie radio pe us
R-1305
Staţie radio portabilă
pe uus R-3520
Staţie radio portabilă
pe uus R-1200
Receptor radio
portabil pe uus
R-1200
Receptor radio pe
us R-2500
Aparatură de
secretizare în fonie
TS-580
Aparatură de
secretizare în
telegrafie TS-520
Aparatură de
secretizare date
Instalaţie de
alarmare unităţi şi
mari unităţi F-1000
Sistem tehnic
informatic pentru
grăniceri STIG
Comunicator cu
laser prin atmosferă
CL-2
Multiplexor date pe
fibră optică TDFO
Bloc canal de servici
R-4010 BCS
Bloc acţionare staţii
radio R-1010-2

Cercetareproiectare
„

Producător

Obs.

ICE

cerc.

"

IEMI

"

"

1984
1991
1969
1984

Electronica

Electronica

ICE

IEMI

"

"

ICE

Cercetare

"

Cercetare

"

IEMI

"

"

"

"

„

Electronica

ICSITA

ICSITA

"

"

"

"

ICSITA

Electromagnetica

"

"

IFTAR

"

IFTAR

"

ICSITA

"

"

"
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1984
1991
1986
1988

1980
1988

Nr.
Crt.
67
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Denumirea
produsului
Bloc acţionare staţii
radio R-1010-4
Autospecială F-2002
Autospecială F-2003
Autospecială F-2004
Autospecială F-2005
Autospecială F-2010
Autospecială F-2011
Autospecială F-2013
Autospecială F-2017
Autospecială F-2022
Autospecială F-2026
Autoatelier M3M
Autoatelier M5M
Echipament mobil
pentru întinderea,
îngroparea şi
strângerea cablului
C-296 F-1800

Cercetareproiectare
"
Electromagnetica
"
"
"
BAZA 191 RTT
"
"
"
Baza 191 RTT
"
"
"
„

Producător

Obs.

"
"
"
"
"
BAZA 191 RTT
"
"
"
Baza 191 RTT
"
"
"
„

V.3 CÂTEVA DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA
ELECTRONICA PENTRU ARMATĂ
Documentarea pentru această carte mi-a oferit prilejul de a găsi o
serie de materiale mai puţin cunoscute referitoare la Electronica pentru
Armată, şi care trebuie consultate absolut obligatoriu de oricine se va ocupa
cu cercetarea “istoriei electronicii militare produse în România“ Astfel :
I. Două cărţi de excepţie, trebuie să nu lipsească din informare :
Prima, în ordinea apariţiei este: PRODUCŢIA SPECIALĂ 1930 -2010
- apărută în editura Andromeda Company, în 2010, cu prilejul aniversării a
80 de ani de existenţă a Întreprinderii Electromagnetica.
Lucrarea, într-un volum de 360 pagini, găzduieşte un număr
impresionant de materiale scrise de generali (r), colonei (r) şi ingineri civili,
nume de referinţă, care au lucrat la diverse nivele în cadrul industriei
naţionale de apărare. Excelent organizată ca prezentare, succesiunea
materialelor, adevărate mărturii, poartă cititorul în lumea aridă a muncii de
cercetare şi producţie de echipamente militare, descriind cu mare precizie şi
extremă sinceritate momentele de succes şi înfrângeri, de derută şi elan
care în final au avut ca rezultat faptul ca armata română a fost dotată
aproape în întregime din producţia internă.
Cartea consemnează amintirile şi gândurile asupra evenimentelor
legate de industria militară a 40 de autori, din care unele articole sunt – prin
caracterul lor de generalizare – adevărate fresce de istorie a tehnicii. Spre
exemplificare – şi nu pentru ierarhizare – aş menţiona :
- Industria naţională de apărare, autori: amiral (r) dr.ing Ion Alexandru
Plăviciosu şi general (r) Decebal Ilina,
- Miracolul românesc, autor general (r) ing Niculae Spiroiu
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- Câteva consideraţii privind activitatea pentru înzestrarea armatei române în
ultimele decenii ale secolului XX, autor general colonel /rtr) prof.dr
Constantin Olteanu
Cât priveşte situaţia prezentă se desprinde o concluzie tristă – scrisă
de generalul (r) ing.Niculae Spiroiu 74 în cei mai clari termeni de raport militar:
- şi care se poate extrapola la întreaga industrie electronică românească – :
“Când am devenit total dependenţi de importuri pentru forţele armate,
inclusiv pentru produse simple pe care le fabricam între cele Două Războaie
Mondiale – muniţie de infanterie, pulberi, explozivi etc - pentru care plătim
preţuri exorbitante, am ajuns la nivelul ţărilor africane”
A doua carte este TRANSMISIUNILE ARMATEI ROMÂNE 1873-2012
apărută în colecţia “Dorobanţul” sub semnătura generalului de brigadă Ion
Cerăcean,.în 2012.Conform prezentării de pe coperta IV, “Lucrarea este
dedicată împlinirii,la 14 iulie 2012, a 140 de ani de la înfiinţarea primei
structuri de transmisiuni în armata română (secţia de telegrafie militară) şi
abordează, sintetic principalele repere istorice/cronologice care delimitează
perioadele semnificative ale evoluţiei acesteia, de la specialitate la armă
distinctă, cu organe de conducere şi structuri de execuţie proprii, cu o înaltă
specializare”. Această lucrare nominalizează toate produsele de transmisiuni
militare intrate efectiv în dotarea armatei şi realizate prin cercetare şi
producţie la marile unităţi analizate în cap I – V ale acestui volum.
II. LISTA NOMINALĂ A PRODUSELOR FABRICATE LA IEMI,
precum şi cantităţile produse în perioada 1970–1985, destinate Armatei,este
dată în Tabelul V.3.1 despre a cărei provenienţă am pomenit mai pe larg la
cap III. Din aceasta listă rezultă pe de o parte că IEMI a fabricat şi alte
produse destinate Armatei decât cele prezentate în materialele de la cap V.1
şi V.2, şi foarte important de reţinut, rezultă cantităţile produse şi numărul
de ani după care un produs a fost înlocuit cu unul superior din punct de
vedere al performanţelor tehnico-tactice.
Staţie radio R1230;
Staţie radio R-1231 (1985 = 245 buc)
Staţie radio R-1300;
Staţie radio R-1301;
Autostaţie radioreleu R-4030 (1980-1985 =134 buc)
Autostaţie radioreleu R-4050 (1981-1985 = 91 buc)
Staţia radio R-3931;
Staţia radio R-6570;
Staţia radio R-1110;
Receptor radio portabil R-1200;
Staţie radio R-1200;
Staţie radio R-3520 (1980-1984 = 96), apoi R 3520 M (1985 = 476)
Receptor radio R-3110;
Receptor radio R-3111;
Din păcate nu au putut fi identificate toate produsele de transmisiuni, fiindcă
unele din ele figurează cu indicativele vechi. De exemplu XD 180 este
74

N.Spiroiu Miracolul românesc, în Producţia specială 1930-20120,
Electromgnetica, pag 34, ed. Andromeda Company
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denumirea veche a lui R 1180, şi la fel toate XD-urile din Lista menţionată
(cu producţie de ordinul sutelor) presupunem că sunt staţii radio, cu nume
anterioare modificării denumirii cf. CAER, dar nu le-am putut identifica.
II. Am procurat, aproape filă cu filă, o parte din prospectele
comerciale ale produselor civile şi militare, destinate pieţei interne şi
exportului (atât în l. română cât şi în l. engleză şi franceză) care au servit la
definirea mai corectă a performanţelor tehnice ale acestora. Prospectele
comerciale ale produselor militare fabricate la IEMI, de care dispunem în
prezent, sunt redate integral în Anexa V.2.2.
III. În Anexa V.2.3 prezentăm o parte din prospectele aparatelor
pentru armată produse la IEI, realizate - după spusele cunoscătorilor – în
anul 1990 de întreprindere în colaborare cu ICSITA.
IV. Din Listele respective rezultă că au fost fabricate şi alte produse
destinate armatei – în afara celor de Transmisiuni - de exemplu, la IEMI :
a) O gamă largă de Radiometre–Roentgenometre, din care oferite la export :
- Roentgenometru AS 111 - caracteristici cf. Anexa V.2.2 pag 7
- Roentgenometru AD – 3
- Anexa V.2.2 pag.8
- Indicator de radioactivitate AD 32 - Anexa V.2.2 pag.9
b) Un număr mare de tipuri de detectoare de mină. Un model oferit la export
este tipul :
- Detectorul de mină ZA 1038
Anexa V.2.2 pag 10
b) O clasa largă de dozimetre staţionare şi portabile. Dintre acestea
dispunem de prospectele produselor oferite pentru export ale aparatelor
- Dozimetru portabil – tip 2 D
- Anexa V.2.2 pag 11
- Dozimetru staţionar - tip 2S
- Anexa V.2.2 pag. 12
d) Staţii de alimentare – ..Model oferit la export este tipul
- Staţia de alimentare GM 4600
- Anexa V.2.pag.13
III. STRATEGIA INDUSTRIEI DE APĂRARE, document de 30 pag
elaborat de specialişti din Sindicatul Armatei, “ Proiect varianta Adrian
Nania”, extrasă de pe internet. www.indaparare.ro/indexphp? pag home
Nu deţin informaţii legate de faptul că acest document sau unul
similar a fost aprobat la nivel de CSAT – Consiliul Superior de Apărare al
Ţării. Dar analiza din primele trei capitole cu privire la situaţia din anii 1990 2009, este întocmită foarte profesionist şi rămâne valabilă indiferent de
modificările aduse ulterior direcţiilor de viitor ale dezvoltării cercetării şi
producţiei militare, motiv pentru care redăm integral paginile 4- 8
STRATEGIA INDUSTRIEI DE APĂRARE, 2010 - 2015
CUPRINS
Baza legală
I. Evoluţia industriei de apărare
1) perioada 1990 ;
2) perioada 1990 – 1997 ;
3) perioada 1997 – 2004 ;
4) perioada 2004 – 2009
II. Analiza swot a industriei de apărare
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1) - puncte tari ;
2) - puncte slabe ;
3) - oportunităţi ;
4) - constrângeri.
III. Structura industriei de apărare
IV. Obiectivele industriei de apărare
1. Participarea la inzestrarea şi modernizarea Armatei :
a) - măsuri de reglementare ;
b) - măsuri pentru eliberarea spaţiilor şi depozitelor ;
c) - măsuri economico – financiare ;
d) - măsuri de offset ;
e) - măsuri organizatorice
2.Participarea la realizarea proiectelor europene :
a) - industria de apărare europeană ;
b) - direcţii de acţiune pentru integrare ;
c) - evoluţia pieţei industriei de apărare ;
d) - contextul financiar ;
e) - fragmentarea pieţei
3.Responsabilităţile la mobilizare
4.Exporturile de armament şi muniţie :
a) - măsuri tehnice ;
b) - măsuri de marketing ;
c) - măsuri comerciale ;
d) - măsuri organizatorice
5) Politica de mediu în industria de apărare
6) Cercetarea – dezvoltarea în industria de apărare
V. Restructurarea industriei de apărare
a) - imperative ;
b) - cauzele nefinalizării restructurării ;
c) - măsuri strategice ;
d) - efecte preconizate în urma aplicării măsurilor propuse ;
VI. Politica de personal
1.resursa umană în industria de apărare;
2.protecţia socială a personalului afectat de restructurare;
3.politici privind reconstrucţia economică în zonele afectate de
restructurare.
VII. Propuneri de modificare a cadrului legislativ
VIII. Anexe la strategie
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x

x

x

I. Evoluţia industriei de apărare
1) Perioada începutului de an 1990 :
- Armata română era înzestrată integral cu produse şi echipamente
fabricate de către industria proprie de apărare ;
- tehnica militară era corespunzătoare Tratatului de la Varşovia ;
- unele capacităţi militare erau dublate cu alte capacităţi, dezvoltate în
perioada 1980, pentru a face faţă volumului mare de export ;
- România era a cincea ţara exportatoare de armament din lume, volumul
anual al exporturilor depăşind cifra de 800 mil. USD ; din totalul datoriilor ţării
industria de apărare a acoperit cca. 7,5 mld USD ;
- industria de apărare genera o industrie pe orizontală puternică,iar
rezultatele militare ale cercetărilor de vârf aveau aplicabilitate în producţia
civilă ;
- la unele uzine producţia era duală, capacităţile militare fiind completate
cu capacităţi civile ;
- numărul de salariaţi care îşi desfăşurau activitatea în acest sector
atingea cifra de 220.000 ;
- gradul de încărcare a capacităţilor şi al personalului era de 100%
2) Perioada 1990 – 1997 :
- încetarea războiului rece şi desfiinţarea Tratatului de la Varşovia;
- încheierea unor tratate şi acorduri internaţionale pentru reducerea
armamentului din dotare şi limitarea pieţelor pe care România putea exporta;
- comenzile de la principalul beneficiar Ministerul Apărării încep să se
reducă proporţional cu apetitul acestei instituţii pentru importuri;
- apare pentru prima oară noţiunea de şomaj tehnic şi deci reducerea de
salarii şi specialiştii încep să migreze spre alte zone economice, inclusiv în
străinătate ;
- industria de apărare începe să se dezorganizeze divizându-se în două :
RATMIL în subordinea Ministerului Industriilor şi RA Arsenalul Armatei ;
- apar primele încercări de privatizare mai mult întâmplătoare şi mai ales
pentru satisfacerea unor interese private ;
- exportul de armament se prăbuşeşte, România având interdicţii din
partea ONU, NATO, SUA şi UE pentru anumite zone de conflict ;
- se continuă şomajul tehnic, concomitent cu plecarea masivă a celor mai
buni specialişti, colectivele de cercetare se dezintegrează ; apar primele
concedieri colective ale salariaţilor .
3) Perioada 1997 – 2004 :

484

- continuă şi se accentuează declinul industriei de apărare :
- marea realizare a ţării, de integrare în structurile NATO, nu aduce nimic
bun pentru industria de apărare autohtonă, pentru că nici o instituţie
implicată în acest proces nu a negociat şi integrarea acestui sector în noul
parteneriat ;
- contractele cu beneficiarii interni scad în continuare alarmant, ajungânduse la un grad de încărcare a capacităţilor sub 5 % (Fig V.3.1) şi la o scădere
dramatică a cifrei de afacere (Fig V.3.2) ; Ministerul Apărării promovează în
continuare o politică prioritară pentru importuri, statul român îndatorându-se
peste măsură ;
- dezintegrarea structurilor de cercetare – dezvoltare, ca urmare a
reducerii comenzilor, precum şi prin migrarea cadrelor de specialitate în alte
domenii;
- agenţii economici încearcă cu resurse proprii să omologheze şi să
promoveze produse noi tip NATO, fără a avea garanţia contractării lor de
către forţele sistemului de apărare ;
- este perioada marilor restructurări vizând, în principal salariaţii din acest
sector ; astfel în aceasta perioadă au fost disponibilizaţi peste 52.000
salariaţi, neţinându-se cont de structura de personal, fiind vizat în primul
rând personalul direct productiv ;
- în perioada 2000 – 2004 se restructurează şi o serie de capacităţi prin :
a. separarea capacităţilor civile de cele militare ;
b. crearea de societăţi comerciale mixte ;
c. constituirea de parcuri industriale ;
d. valorificarea prin închiriere sau vânzare a unor active
Restructurarea se face însă haotic, fără o ţintă precisă şi mai ales fără
susţinere financiară a procesului de modernizare - retehnologizare . - deşi
capacităţile se restructurează, planul de mobilizare rămâne în continuare la
cifre ameţitoare, imposibil de realizat ;
- puţinele resurse financiare pentru investiţii sunt alocate şi ele haotic,
vizând mai ales producţia civilă sau crearea de capacităţi paralele şi mai
puţin modernizarea fluxurilor de produse şi promovarea produselor noi ;
- uzinele acumulează datorii mari, fiind decapitalizate şi neputând să facă
faţă procedurilor de licitaţie ;
- se încearcă recucerirea pieţelor externe tradiţionale, unde produsele
româneşti sunt în continuare căutate, ajungându-se treptat la o cifra de cca.
50 mil. Euro anual .
4) Perioada 2004 – 2009 :
Situaţia industriei de apărare devine critică, pe alocuri disperată :
- majoritatea societăţilor comerciale au datorii mari, grevate de majorări şi
penalităţi semnificative, unele chiar se află în stare de faliment ;

485

- restructurarea promovată şi-a arătat ineficienţa în contextul nesusţinerii
financiare a activităţilor din programe;
- au loc ultimele disponibilizări, cele mai multe la presiunea salariaţilor,
încântaţi de plăţile compensatorii oferite ;
- susţinerea financiară pentru nucleele de specialişti se diminuează de la an
la an, ajungându-se la un număr mediu anual de cca. 1.200 salariaţi din
totalul de 7.000 ( Fig V.3.3) ;
- o serie de societăţi sunt în stadiul de avarie, la limita funcţionalităţii,
realizând doar activităţi de pază şi menţinerea capacităţilor ;
- acţiunile de privatizare sunt sortite eşecului în lipsa unei pieţe interne de
desfacere ; investitorii strategici străini nu se arată interesaţi să investească
in clădirile vechi, tehnologia depăşită şi problemele sociale din uzine ;
- exportul de armament, deşi cererile de oferte sunt în continuă creştere, nu
reuşeşte să depăşească cifra de 60 mil. Euro ;
- problemele sociale se acutizează, angajaţii ajungând la disperare din
cauza veniturilor foarte reduse şi lipsa perspectivei zilei de mâine ;
- trecerea industriei de apărare la AVAS şi revenirea ei la Ministerul
Economiei sub forma unei direcţii şi nu un departament condus de un
secretar de stat, ineficienţa Agenţiei de offset, redirecţionarea OPSPI către
MAE, sunt tot atâtea cauze care au contribuit la dezorganizarea sectorului .
II. Analiza SWOT privind industria de apărare
1. Puncte tari :
- este principalul furnizor intern de produse de tehnică militară necesare
înzestrării forţelor sistemului naţional de apărare ;
- are potenţial de export de produse de tehnică militară concepute în
cadrul fostului tratat varşovian cât şi de produse de tehnică militară
compatibile cu cele similare din cadrul NATO ;
- forţă de muncă ieftină ;
- forţă de muncă cu experienţă îndelungată ;
- are unele spaţii excedentare, care pot fi reamenajate astfel încât să
primească alte destinaţii în sfera producţiei ;
- capacităţi de mentenanţă în domeniul aviaţiei militare şi civile, inclusiv
centre regionale de mentenanţă în cadrul NATO.
2. Puncte slabe
- agenţii economici sunt decapitalizaţi ;
- amplasamente situate în zone monoindustriale sau slab industrializate ;
- structuri de cercetare – dezvoltare dezintegrate ;
- existenţa unui număr mare de produse fabricate după documentaţii şi
licenţe ex-sovietice ;
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- tehnologii de fabricaţie învechite (uzate moral şi fizic) ;
- investiţii mari privind modernizarea şi retehnologizarea unor capacităţi
de producţie nefinalizate ;
- infrastructuri şi utilităţi uzate moral şi fizic ;
- agenţi economici dependenţi din punct de vedere energetic de diverşi
operatori aflaţi în alte sectoare industriale .
3. Oportunităţi :
- România este membră NATO şi în Comunitatea Europeană ;
- existenţa unor beneficiari externi care solicită produse de tehnică
militară având la bază concepţie sovietică ;
- operaţiuni compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru
nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, conform OUG nr.
89/2002 ;
- necesitatea asigurării mentenanţei privind produsele de tehnică militară
livrate forţelor sistemului naţional de apărare ;
- necesitatea elaborării unor mari cantităţi de muniţii ;
- necesitatea asigurării pieselor de schimb pentru produsele de tehnică
militară livrate forţelor sistemului naţional de apărare.
4. Constrângeri :
- nivelul tehnologic scăzut al agenţilor economici ;
- specificul pieţei de produse de tehnică militară ;
- existenţa unui cadru fiscal şi legislativ neprietenos ;
- lipsa unei legi specifice industriei de apărare .
III. Structura industriei de apărare
În industria de apărare existau, în subordonarea sau coordonarea
Ministerului Economiei Comerţului şi a Mediului de Afaceri, un număr de 39
de agenţi economici din care 22 cu capital majoritar de stat şi 17 cu capital
majoritar privat (Fig V.3.5 şi V.3.6).
Există un număr de 8 firme cu capital mixt constituite între agenţi
economici din industria de apărare şi persoane juridice şi fizice din ţară şi de
peste hotare.
Societăţile din industria de apărare grupate pe tipuri de armamente şi
muniţie :
a) armament : S.C Arsenal Reşiţa S.A ; S.C Carfil Braşov S.A ; S.C Uzina
Mecanică Cugir S.A ; S.C Uzina Mecanică Orăştie .
b) muniţii : S.C Fabrica de Arme Cugir ; S.C Uzina Mecanică Sadu S.A ;
S.C Metrom S.A Braşov ; S.C Uzina Mecanică Mija S.A ; S.C Uzina
Mecanică Plopeni S.A ;
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S.C Tohan Zărneşti S.A ; S.C Uzina de Produse Speciale Dragomireşti S.A
; S.C Uzina Mecanică Filiaşi S.A ; S.C Uzina Mecanică Băbeni ; S.C Uzina
Mecanică Drăgăşani ;
c) blindate : S.C MFA S.A Mizil ; S.C Uzina Mecanică Moreni S.A ; S.C
Uzina Mecanică Bucureşti S.A ; S.C Uzina Mecanică Mârşa S.A ;
d) chimic : S.C Pirochim Victoria S.A ; S.C Fabrica de Pulberi Făgăraş S.A ;
S.C ROMCARBON S.A Buzău ; S.C Nitroexplosive S.A Făgăraş ;
e) optoelectronică telecomunicaţii şi rachete : S.C Electromagnetica S.A
Bucureşti; S.C ELPROF S.A Bucureşti ; S.C Electromecanica Ploieşti S.A ;
S.C I.O.R S.A Bucureşti ; S.C IEMI S.A Bucureşti ; S.C ELETTRA
Communications S.A Ploieşti ;
f) naval : S.C Şantierul Naval Mangalia S.A ;
g) aeronautica : S.C Aerofina S.A Bucureşti ; S.C Aerostar S.A Bacău ; S.C
Aerotech S.A Bucureşti ; S.C Avioane Craiova S.A ; S.C IAR S.A Braşov ;
S.C IMA Metav S.A Bucureşti ; S.C ROMAERO S.A Bucureşti ; S.C
Turbomecanica S.A Bucureşti ; S.C Condor S.A Bucureşti ;
h) cercetare – dezvoltare : S.C ICPSP S.A Bucureşti
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Fig V.3.1
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Fig V.3.2
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Fig V.3.3
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Fig V.3.5
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Fig V.3.6.

493

V.4 AEROFINA - ÎNTREPRINDEREA DE CERCETARE ŞI PRODUCŢIE DE
APARATE ŞI ECHIPAMENTE DE BORD PENTRU AERONAVE

Societatea este situată în zona cunoscută sub denumirea de
„Platforma industrială Pipera”, adresa la care funcţionează încă de la
înfiinţare fiind Şos. Fabrica de Glucoza nr. 5, sector 2, Bucureşti.
Principalele etape din activitatea societăţii sunt:
- 16 MAI 1980 prin Decretul NR. 165 se înfiinţează în subordinea
Centrului naţional al industriei aeronautice romane (CNIAR.)
Întreprinderea de cercetare şi producţie de aparate şi echipamente
de bord pentru aeronave - ICPAEBA.
- 14 MARTIE 1983 ICPAEBA. solicită OSIM. şi obţine Certificatul de
înregistrare pentru marca de fabrică, de comerţ şi de serviciu:
AEROFINA
- 1990 -În urma restructurării MICM Întreprinderea de Echipamente
Aerospatiale " Aerofina " rămâne în subordinea Ministerului Resurselor
şi Industriei.
- 05 APRILE 1991 - prinHG.nr.261 Întreprinderea de Echipamente
Aerospaţiale "Aerofina" trece ca subunitate în structura R.A." Grupul
Industrial al Armatei" sub denumirea "GIA - RA Uzina "Aerofina".
- 02 IULIE 1997 - prin HG. nr. 324 privind reorganizarea unor regii
autonome "Uzina Aerofina " devine societate comercială pe acţiuni cu
capital integral de stat S.C. Aerofina S.A. – agent economic
cu
personalitate
juridică şi gestiune economică proprie.
- 14 IANUARIE 2000 - S.C. Aerofina S.A. devine societate cu capital
privat. Prin eforturi deosebite în anul 2002 a fost finalizat integral procesul
de privatizare, acţionariatul societăţii fiind format din actuali şi foşti salariaţi.
Referitor la OBIECTUL DE ACTIVITATE, acesta a fost stabilit, prin
decretul 165: " Cercetare ştiinţifică , proiectarea constructivă şi
tehnologică şi producţia de aparate de bord şi echipamente pentru
aeronave ", apoi completat în 1981 prin introducerea în profilul de
activitate şi a echipamentelor similare constructiv celor aeronautice
destinate producţiei de: rachete, tancuri, transportoare şi nave. Iar prin
HG. 261/1991 a devenit: " Cercetarea, proiectarea, fabricaţia,
modernizarea, repararea, comercializarea şi service în ţară şi străinătate
a echipamentelor de bord pentru tehnică aerospaţială, terestră şi
navală".
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Datorită reducerii volumului comenzilor pentru producţia specială,
începând cu anul 1991, prin conversia unor capacităţi s-a adăugat la
obiectul de activitate deja existent un profil nou destinat: cercetării,
proiectării şi fabricaţiei de :
- echipamente de tehnică medicală ;
- echipamente pentru construcţia şi modernizarea vagoanelor de
călători;
- echipamente pentru infrastructură şi siguranţa circulaţiei.
Prin dotările de care a dispus şi prin efortul personalului tehnic şi
ingineresc care a lucrat în această întreprindere, Aerofina a fost
recomandată de la început ca o participantă de forţă la satisfacerea
nevoilor industriei de apărare. Astfel a livrat echipamente şi aparate de
bord pentru realizarea :
- programelor de aviaţie: IAR 93, IAR99, IAR316, IAR330;
- programelor de blindate: P -124,P -125;
- programelor de rachete : A-94 , A - 95 , A - 960;
În perioada 1982- 1992 au fost omologate şi fabricate pentru
aceste programe peste 350 de produse, care au parcurs toate stadiile
cercetării şi fabricaţiei, fiecare produs având istoria lui proprie.
Producţia răspunde în continuare scopului pentru care a fost
înfiinţată societatea, respectiv satisfacerea nevoilor de înzestrare a
Ministerului Apărării Naţionale, ceea ce îi permite să fie prezenţi prin
echipamentele furnizate în programele actuale de modernizare şi
fabricaţie a aeronavelor militare:
- programul de modernizare a avionului MIG 21 LANCER;
- programul de modernizare a elicopterului IAR 330 PUMA - SOCAT;
- programul de fabricaţie a avionului românesc IAR 99- ŞOIM.
- lansatorul LM52AS pentru racheta MAGIC 2.
În ceea ce priveşte sectorul producţie de conversie, societatea
realizează un număr de peste 50 de tipuri de echipamente destinate
reconstrucţiei şi modernizării vagoanelor de călători şi echipamente din
domeniul siguranţei circulaţiei pe calea ferată.
În continuare sunt evidenţiate liste cu o parte din produsele
realizate la AEROFINA.
Produse realizate pentru avionul de antrenament IAR 99
Nr.
1

Cod
190

2

191

3

225

4

240

5

251

Denumire
Transmiţător de
presiune. Inductiv
Transmiţător de
presiune inductiv
Întrerupător înălţime
Întrerupător
aer
Senzor nivel
combustibil

viteză

Tip
TPI-240
TPI-150
II-01
IVA-01
SNC-6
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Referinţă
ID-240(Rusia,
Jaeger 6425)
ID-150(Rusia,
Labem 5117-25
4242-BO-SEMCA
Franţa
4217-AR8ABG
SEMCA
MK nr.35.15000.253
Fl.ref.

6

502

Întrerupător control
roată aterizare
Selector flapsuri
Set calibrare

7
8

503M
525AH

9

528

10

529

11
12

535
539

13

542

14

581

15

591

16
17

595
600

Electromecanism
rotaţional
Motor electric
Indicator detotalizor

18

672

Miliampermetru

19

672C

Miliampermetru

20

682

21

711

22

712

23

723

24
25
26

724
731
732

27

795

28

808

29
30
31

811
812
814M

32

818A

Senzor manşă
viteză
Indicator presiune
triplu
Indicator presiune
dublu
Indicator
realimentare
Distribuitor puls
Contactor starter
Controlor intrerupător
400 A
Întrerupător
temperatură cabină
Unitate furnizare
aprindere
Releu far
Releu timp
Bloc electronic
antiderapare
Amplif. Termometru
dual gaz

Indicator poziţie
roată aterizare
Indicator poziţie
roată aterizare
Actuator
Electromecanism
linear
Electromecanism
control valvă
temperatură cabină
Motor electric
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CCT-1

Proiect INCREST

CCF-2M
CTAR-1
IPT-99

Proiect AEROFINA
8.218
HAEGER
Franţa
Proiect INCREST

ITP-2

Proiect AEROFINA

ML-80
EL-04

Proiect AEROFINA
MP-100M

ER-07

780-701
INTERTECHNIQ.
Franţa
MBEU/41071
Spargue&CO
9150A01
ABG
SEMCA
DP-11 Rusia
IOR Faure-Herman
Franţa
2426-005Brion
Leroux Franţa
Proiect AEROFINA

AFI75/10FA
EM-01
AFP-4/07
IDD-1
MM-2-X01
MM-2-C
01
TVR-1

BESC 99

ACM 27.906/27.779
Dunlop
64843-000-2 Jaeger
Franţa
5617-128
BrionLeroux Fran.
Proiect AEROFINA

DEI-2
CS400
CD-400

Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA
F6815 Lucas Anglia

IT-190
CASAIM

780-703 Intertechn.
Franţa
Proiect AEROFINA

REI-3
AT-01F
BESA-2M

Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA

ATGD-2

Proiect AEROFINA

3IL-1F
2IL-3

33
34

820
823

35

824M

36

825

37

827

38
39

833
839

40
41

840
842

42
43
44

843
848A
857A

45
46
47

862
955-1
984.0.99

48

1019.99

49
50

1039
PSC-00

51

PSC00+172

52

1045

53

1215

Amplificator RPM
Unitate avertizare
scaun
Sistem
Intercomunicaţii
Bloc electronic
semnalizare foc
Regulator
temperatură cabină
Set CESA
Bloc semnalizare
frână aer, extindere
şi retragere tren de
aterizare
Bloc semnalizare
Unităţi mecanice
control sincron.
Set CBRIC
Litrometru capacitiv
Convertor static
trifazic
Regulator tensiune
Senzor viteză
Sistem colectare şi
memorare date cu
memorie statică
Senzor poziţie levier
gaz
Senzor unghi manşă
Scaun ejectabil
Scaun ejectabil şi
regulator
amestec
aer-oxigen
Comanda sistem de
dare a focului, în
avionul de
antrenament
Sistem pirotehnic

AC1/2
BSPI

Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA

ICB-2M

Proiect AEROFINA

ESI

CESA
FSTE-1

193 D Graviner
Anglia
780-700 Intertech.
Franţa
Proiect AEROFINA
Proiect INCREST

BS-1
BCSET-1

Proiect INCREST
Proiect INCREST

RTC-M

CBRIC
LC-99A
CST17VA
RTSG
TV-01
SAIMSIAR99

Proiect AEROFINA
TSG
420-103
Sfeana Franţa
Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA
Proiect AEROFINA

TPMG

Proiect AEROFINA

TUP
HV-0
HV0/RAO-01

Proiect AEROFINA
Martin Backer MK10 Anglia
Martin Backer MK10 Anglia

SSC

Proiect AEROFINA

SPPC

In evoluţie

Produse realizate pentru avionul de luptă IAR 93
Nr.
1

Cod
172

2

179

Denumire
Regulator amestec aeroxigen
Indicator presiune
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Tip
RAO-01
SJP-0,2

Referinţă
1592Wood Normal air
Garrett GB
1181PG/SB/1/3 Smith

3

188

4

190

5

191

6

225

Scăzută
Transmiţător presiune
ulei
Transmiţător presiune
inductiv
Transmiţător presiune
inductiv
Intrerupător înălţime

7

240

Întrerupător viteză aer

8

251

9

252

10

502

11

503

12

503B

13

503M

14
15

525AH
535

Senzor nivel
combustibil
Senzor nivel
combustibil
Întrerupător control
aterizare
Intrerupător control
flapsuri
Intrerupător control
flapsuri
Intrerupător control
flapsuri
Set calibrare
Electromecanism linear

16
17

539
542

18

557

Electromecanism linear
Electromec.Ctrl.valvă
temperatură cabină
Tahometru indicator

19

575

Traductor tahometru

20

575.A

Traductor tahometru

21

580

Servomotor pompă

22

581

Motor electric

23

591

24
25

595
600

Electromecanism
rotaţional
Motor electric
Indicator de totalizator

26

610

Miliampermetru dal

27

682

Traductor viteză
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Anglia
S-122-1-124
SANGAMO
TPI-240
ID-240 Rusia, înloc.
Jaeger 6425
TPI-150
ID-150 Rusia, înloc.
Labem 5117-24
II-01
4242-BO-10100 ABGSEMCA Franţa
IVA-01
4217-AR8ABG
SEMCA Franţa
SNC-6
MK
nr.35.1500.253
Flgt.ref.
SNC-02M Fl.Ref. 35.15.000.25
TPU-2,8

CCT-1

Proiect INCREST

CCF-2

Proiect INCREST

CCF-2B

Proiect INCREST

CCF-2M

Proiect INCREST

CTAR-1
ML-80

8.218 HAEGER Franţa
41 60628 TeleflexSynerav. Franţa
EL-04
MP-100M
ER-07
780-701 Intertechniq.
Franţa
TI-03
KTD 0701W Smith
Anglia
TI-3
KGA
0701
Smith
Anglia
TT3.A
KGA
0701
Smith
Anglia
MPB-1
ME 1940/2 Artus OR
D107408 SL
AFI75/10- MBEU/41071 Mortley,
FA
Sprague&Co
EM-01
9150 A 01 ABGSEMCA-Franţa
AFP-4/07 DP-11 Rusia
IDD-1
IOR
Faure-Herman
Franţa
MMD-1-A- 2544-029-00-00 Brion02
Leroux Franţa
TVR-1
ACM
27.906/27.779
Dunlop

28

711

Indicator presiune triplu

3IL-IF

29

712

Indicator presiune dual

2IL-3

30

713

2IL-4

31

723

32
33

731
732

34

795

35

802A

Indicator presiune dual
ulei
Bloc control
semnalizare combust.
Contactor starter
Controlor întrerupător
400 A
Întrerupător
temperatură cabină
Litrometru capacitiv

36

804A

37

811

38

812

39

816A

40

816B

41

818A

42
43

820
823

44

825

45

827

46

843

47
48

849
857A

49

862

50

PSC00

Bloc electronic
antiderapare
Releu iluminare
intermitentă
Temporizator automat
Sistem regulator
temperatură motor
Sistem regulator
temperatură. motor
Amplificator.
termometru dual gaz
Amplificator
Bloc semnalizare
incidente periculoase
Bloc electronic
semnalizare foc
Regulator temperatură
cabină
Bloc control lumină
cabină
Modul de semnalizare
Convertor static trifazic
Regulator tensiune
generator-starter
Scaun ejectabil
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BCSC-1

64843-000-2 Jaeger
Franţa
5617-128
BrionLeroux Franţa
S127.5-204 Sangamo
- Weston Anglia
Proiect INCREST

CS-400
CD-400

D 16401 LUCAS
F 6815 Lucas Anglia

IT-190

780-703
Intertech.
Franţa
INTERTECHNIQUE
Franţa
AC 66228 Dunlop
Anglia
Proper
Concepr
Franţa
Proper
Concepr
Franţa
203 ECU-5 Smith
Anglia
203 ECU-5 Smith
Anglia
ATGD-1
cod
818
AEROFINA

LC-93A
BESA-1A
REI-3
AT-01F
SRTM-2
SRTM-3
ATGD-2
AC-1/2
BSIP
ESI

Proiect INCREST

CBRIC

193 D GRAVINER
Anglia
780-700
Intertech.
Franţa
Proiect INCREST

MS-3
CST17VA
115A
RTSG

Proiect INCREST
TSG 420-103 Sfeana
Franţa
U 13860 LUCAS

HV-0

Martin Baker MK-10
Anglia

RTC-M

Produse pentru avionul de luptă MIG 21 Lancer
Nr.
1

Cod
984.0
MIG21

2

A02

3

1090

4

PKM

Denumire
Sistem de colectare
şi memorare date cu
memorii statice
Lansator rachete
pentru MAGIC-2
Tester pentru
LM52AS
Motorul rachetă
propulsor pentru
scaunul ejectabil

Tip
SAIMSMIG21

Referinţă
Proiect AEROFINA

LM52AS

LM52M2-Matra
Franţa
Proiect AEROFINA

VP-AS
PKM

Scaun ejectabil KM1M pt. MIG21

Produse pentru elicopterul IAR 316 Produse pentru elicopterele
de luptă IAR-330 PUMA şi PUMA-SOCAT
Nr.
1

Cod
183

2

187

3

200

4

208

5

209M

6

210

7

211

8

212

9

215

10

217M

11
12

218
253

13

260C

14

501

15
16

524
525AD

Denumire
Transmiţător
presiune
Transmiţător
presiune ulei
Senzor altitudine

Tip
TPP-250

Referinţă
1.1088ZW Jaeger

TPU-6

1879SB Jaeger

BA-01

Întrerupător presiune
redusă ulei
Întrerupător presiune
redusă combustibil
Întrerupător presă.
hidraulică
Întrerupător presă
hidraulică
Întrerupător presă
hidraulică
Întrerupător presiune
combustibil
Întrerupător
presiune combustibil
Diferenţial presiune
Transmiţător
conţinut combustibil
Transmiţător
presiune scăzută
Levier selector
aterizare
Lampă semnalizare
Rezistenţă trimming

CMP-0,8

Louis
Newmark
NDN674.2
1.122491 Jaeger

CMP-0,15

1914.04 Jaeger
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CMP-1,3
CMP-80

211.22B SAMM

CMP-100

211.27B SAMM

CMD-140

1-1224 BK Jaeger

MC-110

1914.04 Jaeger

MC-110
TNC

400-110-1 BADIN
1.12052.07 Jaeger

DNC-01C

DN 7430 SFIM

CT-02

12496-P.M.
LABINAL
39 ECE
8.218 Jaeger

LST-01
CTAR-1

17

530

IPT-330

961 M ECE

531
534

Indicator poziţie
aterizare
Transmiţător
Valvă aer

18
19

TPE-330
RG-01

20

537

Actuator

ER-01

21

538

Valvă anti îngheţ

ER-02

22

540

Valvă transfer

ER-05

23

558

Indicator RPM

TI-4

24
25
26

571
574
582

Transmiţător RPM
Transmiţător RPM
Motor

TT-5
TT-2
AFP40/10

27

583

Motor

AFP80/09

28

588

Motor

AFI 60/10

29

589

ER-08S

30

590

31

592

Valvă control anti
îngheţ
Valvă control anti
îngheţ
Actuator

32

672

Miliampermetru

MM-2-X-01

33

708

2ILP-1

34
35
36

716
718
719

2ILTP-1
1-ILT-1
2ILC-1

1.1152 TC
1.1322.03 Jaeger
1.1166-09 Jaeger

37

720

Indicator
presiune
Indicator dual
Indicator
Indicator dual
combustibil
Indicator

R 8669-02 Jaeger
4623-264
ABGSEMCA
326B-20-11
Le
Bozec Et Gauthier
326B-20-11
Le
Bozec Et Gauthier
326B-20-11
Le
Bozec Et Gauthier
SF
2701
KTD/CPN2 Smiths
545359 Jaeger
545359 Jaeger
SEB
1086
Intertechnique
C11BA
0102
Bronzavia
SEB
714
Intertechnique
14632-1130 ABG
SEMCA
14632-1130 ABG
SEMCA
AR25-800-908B
Teleflex
2426-005
Brion
Leroux
1.1235SL Jaeger

IPE-330

38

733

R
8588-02-00
Jaeger
1250 ECE

39
40

772
813

41

815

Calibrator electronic
combustibil

42
43

819
835M

Releu
Invertor static
monofazic

ER-08D
ER-16

dual

Unitate întrerupător
diferenţial
Indicator
Unitate pornire

CDD-125
ICM-02
BD-01FM
LTH-01

CSM30VA

501

QA 1082
077.98.7810
Turbomecanica
SF/GW14;GA136,137;SD-10
Smith
13041
740150
Intertechnique

44

836

Invertor static trifazic

CST17VA200

45

859

Regulator tensiune

RT-03

46

865

CCP-01

47
48

879A
944

Untate de control şi
protecţie
Computer pilot
Panou control pilot

49
50

948
1036H

51

1195

Accelerometru
Sistem.colectare
date şi înregistrare
pe memorii statice
Tester SMS

PAE-A
PCPA-01
AL-1
SAIMS-IAR99

TSG420-201
Sfena
85141-021
Air
Equip.Franţa
141 GA 01 ECE
PAE 137 Sfim
418-00237-011
Sfim
418.0024.001 Sfim

SMS

V.5 GÂNDURI, MĂRTURII, AMINTIRI
V.5.1 GÂNDURI DESPRE ANII TRĂIŢI LA IEMI
Col ing Emil Vlădoiu
În anul 1964 am absolvit şcoala militară superioară de ofiţeri de
transmisiuni, prima promoţie. Studiile erau echivalate cu trei ani de
Politehnică. Puteam termina Politehnica la seral, ceea ce am şi făcut, dar
pentru că nu se echivala diploma civilă cu cea militară, am urmat şi terminat,
în 1973, Academia Tehnică Militară secţia transmisiuni radioelectronice.
Am avut bucuria şi norocul ca, din anul 1976 să fiu numit
reprezentant militar în Comisia de reprezentanţi militari din cadrul IEMI.
Bucureşti. Se spunea pe atunci că nu poţi fi cu adevărat inginer dacă nu
lucrezi zece ani într-o fabrică şi eu am îndeplinit această condiţie. Şeful
comisiei era col. ing. Bogatu care m-a atenţionat de la început că, acolo în
fabrică eram în primul rând inginer şi apoi ofiţer. Timp de zece ani am
participat cu colegii mei la recepţia tuturor produselor fabricate de IEMI şi
destinate înzestrării armatei. Componenţa comisiei trebuia să asigure
recepţia calitativă şi cantitativă a produselor, funcţie de planul de înzestrare
care era la baza contractului cu IEMI. Plata se făcea lunar după ce noi
raportam în scris că produsele din plan au fost fabricate şi au corespuns
verificărilor noastre. Recepţia se făcea în cabinele special dotate cu
aparatură de măsură şi control, împreună cu un reprezentant al CTC.
Lucram prin rotaţie, un timp la secţia specială şi o altă perioadă de timp la
secţia de aparate de măsură şi control, apoi la secţia de radiotelefoane.
Inginerii chimişti recepţionau producţia specială de profil. Produsele cele mai
importante, la care procesul de recepţie putea dura câteva zile erau
autospecialele radio şi radioreleu. Pentru a îndeplini aceste sarcini comisia
era compusă din:
- şeful comisiei, pe atunci col.ing. Bogatu Marin ( căruia toată lumea îi
spunea Nea Mărin)
- cinci ofiţeri ingineri electronişti, pe atunci :
- lt.col.ing. Ciocânea Gheorghe,
- lt.col.ing..Mihailov Simeon
- lt.col.ing.Mănescu Eugen
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- cpt.ing. Vlădoiu Emil,
- lt.ing. Hârju Florin care pe la sfârşitul anilor 90 a ajuns şeful comisiei.
- un tehnician auto Alexandru Gheorghe
- doi tehnicieni electronişti Ardeleanu şi Popescu
- doi ofiţeri ingineri chimişti, lt.maj.ing. Pop Gheorghe şi lt. Ion Florin
Producţia anuală destinată înzestrării armatei.
Armata îşi procura de la IEMI atât produse cu destinaţie civilă aparatura de măsură şi control, osciloscoape, generatoare de frecvenţă,
wattmetre, radiotelefoane, cât şi produse construite special pentru militari;
Din categoria aparatelor electronice de măsură se aprovizionau cam de
ordinul zecilor de produse pe an. Ele se distribuiau, o parte direct la unităţile
de învăţământ şi laboratoare militare, o parte la depozitul armatei.
Radiotelefoanele destinate armatei pe lângă testul de laborator
privind datele tehnice, ele trebuiau să corespundă şi unor cerinţe mecanoclimatice mai severe în conformitate cu standardele militare. Acelaşi tip de
radiotelefoane erau destinate şi celorlalte ministere din ţară, în afară de
securitate care era dotată cu radiotelefoane STORNO.
Cantitatea de radiotelefoane contractate anual de armată, până în
1989, nu diferea prea mult de la an la an. Pentru armată se mai produceau,
în conformitate cu planul de aprovizionare:
- Staţii radio pe unde scurte R-1230 (fost UGAR după licenţă iugoslavă/
americană), R-1300, R-1301
- Staţii radio pe unde ultrascurte
- Autospeciale radio R-1301 pe ARO
- Autospeciale radioreleu R-4030 şi pe dubiţă TV şi R-4050 pe şasiu Carpaţi
care foloseau staţia radioreleu R-4010 fabricată de Electronica - Baicului.
Puncte de comandă radio pe transportoare blindate
Procesul de recepţie al staţiilor radio era mai elaborat şi dura mai mult
deoarece se făceau şi probe de anduranţă mecano-climatice.
Recepţia autospecialelor se făcea în primă fază în curtea fabricii,
produsele care treceau de recepţia comisiei erau pregătite pentru probe pe
teren. Probele de teren obişnuite se desfăşurau în afara Bucureştiului la
câţiva kilometri. La doi ani, în conformitate cu caietul de sarcini, un număr de
autospeciale, de regulă trei, patru participau la probe de anduranţă care
durau câteva zile pe un traseu ce putea să fie şi de 1000 km. Probele
mecano-climatice se făceau la Întreprinderea Tractorul Braşov.
Pe la sfârşitul anilor şaptezeci reprezentanţi ai armatei RDG doreau şi
ei autospeciala R-1300 dar pe maşina lor. Au propus o colaborare pentru
realizarea autospecialei R-1300 pe suport auto Volkswagen (nu le plăcea
ARO al nostru). Ar fi fost o afacere foarte bună dar de la nivel superior de
partid nu am primit această aprobare.
Pe la începutul anilor optzeci se omologase Punctul de comandă la
nivel de regiment / divizie. Nu ştiu pe ce cale au aflat irakienii, prietenul
Gadafi, că ne-am trezit cu o comandă de 500 de astfel de puncte de
comandă. Nici această comandă nu a fost onorată. Tot pe la începutul anilor
optzeci ICE şi IEMI lucrau la prototipul staţiei cu salt de frecvenţă. Ca să
realizăm această staţie ne trebuia un cip pe care noi nu îl fabricam dar
puteam să-l luăm de la bulgari. Am fi fost primii din Tratat care am fi fabricat
o astfel de staţie pe care americanii o aveau deja. Nu am primit aprobarea
să facem colaborarea cu bulgarii şi ne-au luat-o alţii înainte, aşa cum s-a
întâmplat şi cu R-1180 la Electronica.
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Doresc să subliniez că staţia R-1180 nu a putut fi fabricată de către
IEI deoarece, datorită politicii infantile dictată de ,,academiciana,( E.C. nn),
piesele fabricate la noi (rezistenţe, condensatori etc.) nu încăpeau pe
suporturile proiectate pentru piesele din import. Am făcut parte din comisia
de omologare a produsului şi am constatat personal că circuitele pe care se
plantau piesele româneşti nu mai încăpeau în rac. Dacă puteam fabrica
staţia am fi fost primii din Tratatul de la Varşovia care realizam asemenea
produs şi deci puteam să-l exportăm pe bani frumoşi. La numai doi ani o
staţie cu aceiaşi parametri a fost fabricată de polonezi.
Este bine, cred eu, să apară în carte CONCLUZII în care să se vadă
cât de proşti eram în a ne vinde produsele, prostie alimentată de infantila
academician doctor inginer Elena C.
Când eu am ajuns la IEMI director era Dincă şi apoi Preotu, iar cu
Vulcan şi cu Şotropa am avut relaţii contractuale din funcţia pe care o aveam
în cadrul Departamentului Înzestrării; din 1990 şi până în 1992 am fost în
AGA din partea armatei. Mi-am dat demisia pentru că nu-mi plăcea
traiectoria ce încercau să o contureze viitorului întreprinderii cei numiţi în
conducerea ei.
Este bine să reţinem că în anii 980 o pleiadă de tineri au venit prin
repartizare la IEMI , formând un puternic nucleu de specialişti. Nu ar fi greşit
să arătăm însă că după 1990 mulţi dintre acei foarte pregătiţi au părăsit ţara
sau au migrat la firme private cum a fost şi bunul meu prieten dr.ing. Dobre
Nicolae care în 1992 a ajuns directorul societăţii RADIOTEL Bucureşti şi cu
care am colaborat până în 2000.
Trebuie menţionat un echipament - Centrul de transmisiuni mobil F –
2000 - a cărei realizare a început la mijlocul anilor 80, fiindcă este
interesant şi relevant a se cunoaşte preocupările de atunci ale celor care
conduceau armata şi activitatea de cercetare şi fabricare a tehnicii de
transmisiuni. Din păcate, sistemul de interconectare nu a putut fi realizat, nu
cunosc din ce motiv, lucru ce a supărat, pe bună dreptate pe ministrul
armatei de atunci gl. Milea. Timpul trecea şi banii treceau şi ei fără folos
pentru armată. Într-o şedinţă ce a avut loc la institutul armatei de la Clinceni
acesta a dat ordin de încetare pentru realizarea acestui sistem. Eu am
realizat materialul care a stat la baza acestui ordin deoarece, Departamentul
înzestrării din care făceam parte, făcea plăţile.
Un material bun care nu trebuie să lipsească din carte este
„Proprietarii IEMI se grăbesc să arunce la coş producţia militară”
concluzionând, „fiindcă vina pentru distrugerea capacităţilor de producţie
speciale pentru produse destinate dotării armatei, repet, vina este a celor din
fruntea armatei,, a CSAT, a GUVERNULUI, chiar dacă vina de început a fost
a lui Petre Roman şi a marelui conducător de după 1990, Ion Iliescu care
prin decretul semnat, când nu aveau calitate de a hotărî, au hotărât
distrugerea industriei româneşti fără a păstra măcar partea specială
paralizând în acest fel capacitatea de apărare a ţării.
Notă. După opinia unor specialişti militari, în relatarea col ing Vlădoiu Emil se
regăsesc unele erori, în special în ce priveşte denumirea unor echipamente.
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PRODUCŢIA SPECIALĂ la IEMI
Denumire produs
Dozimetrie

Cod

RH 186
AD111
RH 187
AD 32
RH 225
RH 226
RH 226 TH
AD 23
RBCA
Transmisiuni
ACG
ADA 02
AL 2
ARC
BCT
BRM
BRM 20 posturi
BRM 30 posturi
BRT
6……. ?
Bloc 17 kW N 1
Bloc 17 kW TH
C5
Inst.plant.steg. ASP12
Inst.plant.steg.AS-24
PID 1300

Anexa V.3.1

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total
431
110
10

332
310
100
96

153
290
50
213

16
535
50
146

5
25

5
395
221

2

366 770
850 1100
2 500
250 524

634
550
535
466

10

90
10

270
481
250
192
2
227
50

288
169
265
271

279
400
185
295

250
400
160
346

276
600

200 2 200
412 838

389

412

239

227

127
11

71
20

72

80

60

1
771
50

20
428
160
1

10

10

440

286
20

673

473
638

50

73
24
15

285

250
4

300

887

1000

527

351

803

681

580

27
75

1100 2124 1687
2
2

40
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4470
7440
2107
4060
2
964
91
51
1199
2082
659
34
100
73
24
988
4
8853
2
2
40

Denumire produs
Cod
Plantatori
Prototip R 1300 – D
R 4030 M
R 4050 D
R 3520
RS 5
RS 8
RS 9
S 13 13
Trusa steguleţe
Transformator ARC
Transformator UTînUK
ZA 1038
DT-3
ZH 129
ZH 129 M1
ZH 129 M2
ZH 129 modificări
ZK 896/897
XD 147
XD 166
XD 166 cu 12 locuri
XD 171
XD 171 A
XD 171 AM

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
3
32
933
968
1
1
2
57
19
19
37
134
5
3
22
61
91
10
60
2
4
20 476
572
800
800
100
100
100
100
4
65 202 100 150+2
523
138 170 145 178 144
775
10
15
25
18
18
225 430 240 300 242 375 375 400 350 360
5
412 405 431 714
5264
27
54
25
65
65
25
25
10
296
11
11
30
40
25
5
100
15
15
85 159 266 270 270 360
1410
400 416 450 450 618 750 750 750 600
5184
40
35
20
30
45 110 155
60 100 150 160
70 129
50 180
1334
5
5
104 168 172 180 166
790
85 150 194
42
32
503
148 140 150
158
27
20
643
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Denumire produs
Cod
XD 171 AM2 R1300
XD 171 T
XD 180
XD 218
XD 219 K
XD 219 T
XD 223
XD 231 M
XD 231 S
XD 231 M redresor
AE + CRCL
Bloc 18 kV
Reflectometru
R 1231 K + R 1231 T
CR1 PRC ARO 243
CR2 PRC ARO 243
Alcooltest
R 3520 M
Multifon
IR 85
XD 231 ....?
CR2 XD 180
CR3 XD 180
CR1 XD 219 K

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
140 150 140
430
4
10
23
6
43
10
25 121 314 300 205 249 259 304 120
1907
40 445 1535 3210 291
5521
3 649 1134 514 135
46
2481
272 587 679 245
67 159 173
22
2204
2
12
3
29
46
25
25
40
45
57
38
37
62
33
362
10
11
9
38
15 100
85
47
55 110
480
7
29
9
45
200
200
48 500
2
550
140
140
239+6
245
20
20
20
20
110
110
476
476
4
4
10
10
9
9
50
40
25
115
15
50
50
115
20
20
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Denumire produs
CR2 XD 219 K
CR1 XD 231 A
CR3 XD 231 A
CR1 XD 231
CR2 XD 231
CR3 XD 231
CR4 XD 231
CR1 XD 231 S
CR3 XD 231 S
CR XD 231 M
CR ZH K9 M2
CR ZA 1038
Lot PS 01
Lot PS A
Lot 2 PS Dozimetrie
Lot RH 186
Lot RH 187
Lot RH 226
Lot PS R1230 K
Lot R 105
Lot Telefon Bord
Rodaj XD 171 AM2
Lot PS R 1300
CR1 R 1000
CR2 R 1000

Cod

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
110
90
200
5
6
11
25
25
28
11
15
6
10
70
50
61
50
161
42
80
122
3
3
5
5
19
19
20
20
52
15
67
3
3
3
9
1
5
6
30
30
1
1
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
2
4
6
79
25
104
1
30
1
32
15
20
30
30
20
115
20
25
50
50
30
175

508

Denumire produs
Cod
CR1 R 1001
CR2 R 1001
CR3 R 1001
CR1 R 1002
CR2 R 1002
CR1 R 1003
CR2 R 1003
CR1 R 4030M
CR2 R 4030M
CR3 R 4030M
CR1 R 4050
CR2 R 4040
CR3 R 4050
CR XD147 incomplet
CR XD147 complet
CR1 XD147
CR2 XD147
CR XD166
CR XD171A
CR XD171AM
CR1 XD180 complet
CR1 XD180 incomplet
Lot XD147

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
5
15
10
30
12
15
15
42
12
12
20
15
59
5
10
15
30
7
20
15
20
62
5
5
10
10
10
40
7
7
15
15
15
59
5
10
15
7
7
14
10
5
15
5
6
11
6
5
11
8
4
12
52
52
25
30
10
20
20
20
20
20 200
98
463
12
10
2
15
15
5
10
10
30
150
259
10
15
5
20
20
15
15
15 250
365
10
10
64
64
20
20
8
10
40
7
65
7
7
1
1

509

Denumire produs
CR Dozimetrie
CR RH186
CR1 RH186
CR2 RH186
CR3 RH186
CR RH187
CR1 RH187
CR2 RH187
CR3 RH187
CR RH226
CR1 RH226
CR2 RH226
CR3 RH226
CR4 RH226
CR1 AD23
CR2 AD23
CR3 AD23
CR RBCA
CR Transmisiuni
CR1 ARC (ZH129)
CR2 ARC (ZH129)
CR ADA 02

Cod

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 TOTAL
50
371
60

60

300

60

32
40
15
50
22
20
20
50
12
60
20
50
50
19
5

5
5
60
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15
15
45

10

10

5
15
45

10

5
10
45

10
10
45

2

5
10
45
45
5

5
5
5
5
50
60

45
45
15
10

10
10

142
716
100
105
82
35
40
150
12
67
30
140
140
54
10
15
5
80
90
105

PROPRIETARII IEMI SE GRĂBESC SĂ ARUNCE LA COŞ
PRODUCŢIA MILITARĂ
Anexa V.5.1
Proprietarii IEMI se grăbesc să arunce la coş producţia militară
de Georgian Stoica, SAPTAMÂNA FINANCIARĂ (Succese, falimente)
9 Martie 2007
La prima şedinţă AGA din ianuarie 2007, acţionarii fostului producător
de aparatură electronică de înaltă performanţă au aprobat „desfiinţarea şi
dezafectarea capacităţilor de producţie pentru apărare ale societăţii IEMI SA
şi încetarea activităţilor de producţie pentru apărare desfăşurate de
societate". Reprezentanţii Ministerului Economiei spun că această decizie
poate fi aplicată numai după ce trece prin Consiliul Suprem de Apărare a
Ţării. Ministerul Apărării arată însă că IEMI este obligată să furnizeze
produse necesare în situaţii de criză, la mobilizare sau război. Proprietarii
IEMI preferă să tacă.
După ce au cumpărat de pe Rasdaq acţiunile companiei şi au devenit
acţionari semnificativi, actualii proprietari au hotărât să schimbe
destinul societăţii. In luna ianuarie, invocând procesul-verbal
M 52/21.12.2006 al comisiei de declasare şi casare a produselor scoase din
rezerva
de
mobilizare
gestionată
de
IEMI,
asociaţii
care
controlează firma au aprobat „descărcarea din gestiunea societăţii a
produselor, materiilor prime şi materialelor casate scoase definitiv
din rezerva de mobilizare". Ei au aprobat şi desfiinţarea capacităţilor
de producţie pentru apărare ale societăţii şi încetarea activităţilor
de producţie pentru apărare desfăşurate de societate.
În acest moment, Bîlteanu Dragoş George deţine 71,4% din capitalul
social al IEMI, AGAM Development SRL are 17,15%, restul titlurilor
(11,4%) aflându-se în posesia a 1.594 de acţionari persoane fizice
(1,61%) şi 4 acţionari persoane juridice (9,8%). AGAM Development este
controlată, la rândul ei, de Bîlteanu Dragoş George şi El Lakis Najib,
cetăţean român, născut în Baalbeck, Liban. În urma unei convorbiri
telefonice, i-am adresat asociatului Bîlteanu Dragoş George un set de
întrebări ce vizau modul în care se făcea dezafectarea, dar nu am primit nici
un răspuns. Locaţia şi proprietăţile imobiliare ale companiei ar aduce mai
mulţi bani dacă ar fi folosite în alte moduri. Poate şi de aceea, în paralel cu
renunţarea la capacităţile de apărare, administratorul societăţii a fost
mandatat să îndeplinească formalităţile necesare şi să obţină toate avizele şi
aprobările pentru dezmembrarea şi desfiinţarea unor construcţii situate în
Bucureşti, strada Fabrica de Glucoză nr.9-11.
IEMI are obligaţii
Dacă n-au apucat încă să dezafecteze capacităţile, proprietarii IEMI SA
n-au încălcat legea, dar dacă, din ianuarie şi până acum, au desfiinţat
secţiile destinate „producţiei speciale" fără a avertiza în prealabil autorităţile,
atunci problema devine sensibilă.
„Conform Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a
teritoriului pentru apărare, operatorii economici care deţin capacităţi pentru
apărare au obligaţia să notifice, în scris, ministerului de resort şi Oficiului
Central de Stat pentru Probleme Speciale intenţia de a schimba profilul sau
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PROPRIETARII IEMI SE GRĂBESC SĂ ARUNCE LA COŞ
PRODUCŢIA MILITARĂ
Anexa V.5.1
de a dezafecta aceste capacităţi, cu 60 de zile înainte de aplicarea
hotărârii/deciziei", se arată într-un material întocmit de specialişti ai
Ministerului Apărării, la solicitarea ziarului Săptămâna Financiară.
De menţionat că Ministerul Apărării nu are competenţe privind modul
de administrare a capacităţilor de apărare şi rezervelor de mobilizare
deţinute de operatorii economici. Cu toate acestea, spun reprezentanţii
instituţiei, „prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare,
valabil pentru perioada 2005-2008, şi aprobat printr-o Hotărâre a Consiliului
Suprem de Apărare a Ţării, SC IEMI SA Bucureşti are obligaţia de a asigura
Ministerului Apărării produse necesare în situaţii de criză, la mobilizare sau
război". Sec, ministerul atrage atenţia asupra faptului că societatea
controlată de civilii Bîlteanu Dragoş George şi El Lakis Najib are încă
obligaţii faţă de stat
Dezafectarea, după aprobarea CSAT
„Având în vedere faptul că în ultimii şase ani comenzile primite din
partea forţelor sistemului naţional de apărare au fost ocazionale şi au avut
valori mici, în data de 08.01.2007, Adunarea Generală Extraordinară a
Acţionarilor SC IEMI SA Bucureşti a hotărât dezafectarea capacităţilor de
producţie pentru apărare de care dispune. Potrivit prevederilor Ordonanţei
de Urgenţă nr. 95/2002 privind industria de apărare, aprobată prin Legea nr.
44/ 2002, Lista operatorilor economici din industria de apărare şi a
capacităţilor de producţie aferente a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului
nr. 0813/2002. Din această listă face parte şi SC IEMI SA Bucureşti", ne-a
declarat Aurel Cazacu, director al Departamentului Industriei de Apărare din
Ministerul Economiei şi Comerţului (MEC).
Potrivit prevederilor legale menţionate anterior, această hotărâre
poate intra în vigoare, după avizarea de către Ministerul Economiei şi
Comerţului şi Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale şi numai
după aprobarea în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. „Până în prezent,
solicitarea SC IEMI SA Bucureşti privind externalizarea din industria de
apărare încă n-a parcurs întreaga procedura legală de aprobare", a adăugat
Aurel Cazacu.
Nicio firma n-are toate avizele
Casarea produselor din rezerva de mobilizare este reglementată prin
Hotărârea Guvernului nr. 330/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de
mobilizare. Produsele casate urmează procedura prevăzută în Normele
metodologice de valorificare sau casare a produselor scoase din rezerva de
mobilizare, prin care agenţii economici deţinători de produse scoase definitiv
din rezerva de mobilizare sunt direct răspunzători pentru organizarea
operaţiunilor de declasare sau casare, astfel încât să nu existe posibilitatea
sustragerii sau înlocuirii unor bunuri noi cu bunuri vechi. „În perioada anilor
2004-2006, din motive similare celor invocate de SC IEMI SA, au existat şi
alte solicitări din partea unor operatori economici privind externalizarea din
industria de apărare,însă până în prezent acestea nu au parcurs întreaga
procedură legală de aprobare", a conchis directorul Departamentului
Industriei de Apărare din MEC.
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PROPRIETARII IEMI SE GRĂBESC SĂ ARUNCE LA COŞ
PRODUCŢIA MILITARĂ
Anexa V.5.1
Potrivit datelor afişate pe site-ul Ministerului Finanţelor, IEMI a
avut în 2005 o pierdere netă de 2.075.346 lei, la o cifra de afaceri de
3.180.633 lei. In 2004, societatea realizase un profit net de
66.412.000 lei vechi, (circa 1.500 euro), la o cifra de afaceri de
66.146.524.000 lei vechi (circa 1,5 milioane euro).
Datele pentru exerciţiul financiar 2006 nu sunt încă disponibile, dar în
luna august a anului trecut acţionarii au fost anunţaţi că în primul semestru
societatea şi-a restrâns activitatea şi a continuat procesul de restructurare.
„Cauzele care au determinat aceasta situaţie nefavorabilă constau în
imposibilitatea încheierii unor contracte ferme pentru produsele şi serviciile
oferite de societate astfel încât să se asigure o funcţionare normală", se
arată în ultimul raport transmis anul trecut pieţei de capital.

513

CapVI MĂRTURII ŞI AMINTIRI DIN ELECTRONICA ROMÂNEASCĂ
VI.1 DESPRE RĂSPUNDERILE ECONOMICE, SOCIALE ŞI POLITICE
ALE ELITELOR PROFESIONALE DIN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST
DIN ROMÂNIA
Prof.dr.ing.Dumitru-Felician LĂZĂROIU
Tratarea temei privind răspunderile economice, sociale şi politice ale elitelor
profesionale (din sfera economiei naţionale şi mai ales din acţiunile
inginereşti de dezvoltare masivă a industriei) din timpul regimului comunist
din România, acum la peste 22 de ani de la prăbuşirea comunismului la noi,
dar şi în întregul « lagăr socialist », permite o analiză de perspectivă şi de
obiectivitate. Aceeaşi problemă s-a pus şi pentru analiza altor epoci
frământate din secolul XX, care a fost caracterizat ca un secol inuman, plin
de crime, asasinate, dictatură şi super-exploatare a maselor, dar fără
generalizare absolută. O mică incursiune istorică este necesară şi veţi vedea
de ce, din cauza unor similitudini în tratarea istorică a faptelor şi
evenimentelor.
Ceea ce am constatat personal, fiindcă am trăit această epocă, este faptul
că mulţi oameni uită uşor chiar şi cele mai dificile perioade, dacă n-au suferit
direct şi dacă timpul a reuşit să şteargă din memoria lor fapte care erau bine
cunoscute atunci, „ille tempore”...
De exemplu, faptul că unii oameni de cultură s-au lăsat antrenaţi de ideile
legionare în anii 1932-1940 a constituit un element grav de pervertire a
conştiinţelor, mai ales a multor tineri, care au avut mult de suferit după
aceea, chiar dacă mâinile lor nu erau mânjite de sânge. Mişcarea legionară
constituia o garanţie acordată unei ideologii străine de firea naţională, în
slujba Germaniei naziste. Lista intelectualilor care au trădat democraţia şi
interesele ţării cuprinde nume mai mult sau mai puţin celebre, ca Octavian
Goga, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ernest Bernea, Ctin Noica, Nichifor
Crainic ş.a., dar pe care trebuie să-i considerăm prin dihotomie: opera
literară valoroasă (uneori) şi sprijinirea politicii legionare, care a adus atâta
rău României. Din fericire pentru ei, cei mai mulţi, rămaşi în viaţă, au
recunoscut tragedia erorilor lor de tinereţe. Este de observat că aici nu apar
nicăieri elitele profesionale tehnico-ştiinţifice şi economice. Meritele celor ce
au rezistat influenţelor nefaste sunt cu atât mai mult de subliniat.
În aceeaşi perioadă întră şi viaţa şi activitatea politică a regelui Carol II, care
s-a încheiat şi ea prin crime, dictatură şi pierderea unei treimi din teritoriul
ţării, întemeiată de strămoşii noştri de-a lungul secolelor. Astfel de cazuri
cutremurătoare au existat şi în alte ţări.
Perioada dictaturii „conducătorului” Antonescu este şi ea extrem de
reprobabilă. Ea se caracterizează prin monstruoasa perioadă a Shoah-ului
românesc, cum şi prin jertfirea inutilă a sute de mii de soldaţi în întinsele
stepe ruseşti. Situaţia aceasta este mai clară în mintea generaţiei care a
trăit-o, fiind mai aproape de timpul prezent. Şi cu toate acestea, faptele se
uită prin estompare. Unii zic că n-ar fi fost chiar aşa, alţii pretind că şi
victimele aveau măcar o parte importantă de vină. Alţii sunt pur şi simplu
negaţionişti, cum este mini-cultul unora privitor la generalul Antonescu, sau
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care pretind că Shoah-ul n-ar fi existat, ori a avut proporţii infime. Există, în
fine, teorii care pretind că dacă noi n-am trăit personal acele momente, n-am
fost în centrul evenimentelor, nu am avea dreptul de a ne putea pronunţa
asupra acestora, deoarece evenimentele au fost de o astfel de complexitate,
încât n-am avea destule argumente pentru a discuta despre cauze şi
vinovăţii. Acest ultim aspect este de-a dreptul ridicol. Dacă ar fi aşa, toată
istoria lumii, de la Herodot încoace, ar fi o simplă mâzgălitură lipsită de
interes, fiindcă n-am fi fost sumerieni, latini sau chinezi, sau n-am fi trăit şi nam fi fost implicaţi direct în evenimentele istorice medievale, ale renaşterii
sau ale altor epoci apuse. Deci n-ar trebui să ne pronunţăm, lipsindu-ne
perspectiva şi informaţia fină. Numai că cercetarea istorică a avut loc, că ea
a fost efectuată de istorici independenţi, iar concluziile lor sunt similare cu
cele ale altor cercetători din alte ţări. Argumentarea lipsei de informaţie şi
perspectiva nu stă astfel în picioare, mai ales că i s-a adăugat şi „istoria
trăită”, de mare valoare, aşa cum se poate caracteriza şi tomul de faţă (deşi
subiectul său este altul). O astfel de atitudine este specifică celor care
îmbrăţişează punctele de vedere ale călăilor şi care, în lipsă de argumente,
invocă principiul de mai sus, cu privire la aşa zisa relativitate a informaţiilor şi
la perspectiva insuficientă a argumentelor, pentru a scăpa de critică şi de
vinovăţie pe autorii morali şi fizici ai evenimentelor reprobabile respective.
Fiindcă este evident, cum spunea George Orwell : „Limbajul…este destinat
să facă minciuna verosimilă şi să dea o aparenţă de soliditate vântului”. Din
păcate…
Dacă am amintit modul în care unii încearcă să răstălmăcească adevărul, în
principal din motive ideologice, legate de interesele lor actuale sau trecute,
trebuie să subliniem că există o concepţie quasi-unanimă asupra trecutului
relativ recent, acceptat pe scara largă, atât de istorici, cât şi de opinia
publică.
Lucrurile se prezintă oarecum similar şi pentru epoca comunistă 1945-1989,
prelungită şi după aceea prin forme specifice, adaptate momentului, dat fiind
că puterea a trecut în 1989, din mâna unei clici politice, în mâna alteia.
Evoluţia recentă a societăţii româneşti în sens negativ, în particular în
privinţa nivelului de trai şi a mafiotizării economiei şi politicii, a făcut ca un
număr nu foarte redus de persoane să considere că se trăia mai bine sub
„Ceaşcă” 75. Este vorba însă de foşti profitori ai regimului, dintre care unii,
mai simpli, nici nu aveau conştiinţa acestor profituri personale, în
discrepanţă serioasă cu meritele lor şi profitul adus societăţii, mai ales că
pentru libertate le lipsea orice apetit.
Lucrurile sunt clare pentru orice om şi pentru orice istoric: regimul comunist
a fost un regim terorist, ilegitim (impus prin forţa baionetelor) şi criminal, aşa
cum a fost caracterizat de preşedintele ţării în plenul Parlamentului de la
Bucureşti.
Se ştie că în perioada comunismului de tip sovietic de la noi, la o populaţie
de 20 milioane de locuitori, cca. 2 milioane au trecut prin închisori, lagăre,
deportare, anchete nesfârşite etc., iar dintre aceştia aproximativ 200 000 nu
s-au mai întors niciodată, sau au decedat la scurt timp după eliberarea lor. O
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tragedie, pe care au trăit-o atâtea persoane din toate straturile societăţii,
intelectuali mai ales, dar şi muncitori şi mai ales ţărani.
Nu e cazul să fac aici analiza evenimentelor, a diferitelor faze, ori a
personalităţilor-călăi. Doresc doar să subliniez faptul că şi în acest caz,
oameni serioşi, independenţi, din ţară şi străinătate, specialişti de valoare,
care s-au aplecat asupra derulării istoriei dintre 1945 şi 1989 (ori după), au
făcut lumină deplină asupra epocii. La aceasta s-a adăogat şi conceptul de
„istorie recentă”, ca şi cel de „istorie verbală” culeasă de cercetători. Ceea
ce nu a simplificat lucrurile, în opinia publică, pentru înţelegerea justă a ceea
ce a avut loc. Se fac unele amalgame. Se pretinde că „toţi am fost vinovaţi”
de situaţia din trecut, că unele suferinţe ar fi fost istoric „inerente”, că cele
mai grave evenimente ar fi fost „dictate de sovietici” (dar executate de
cetăţeni români), că s-au făcut şi „realizări măreţe” care ar scuza tot restul
etc. Este vorba, în acest caz, de continuarea procesului de „infantilizare” a
opiniei publice, specific oricărei dictaturi, care vrea să existe un singur
„adevăr”, cel al dictatorului şi al complicilor săi.
Elitele profesionale (din sfera economiei naţionale, cum am precizat mai
sus) din timpul regimului comunist din România au trăit, ca toată populaţia,
într-un mediu dictatorial, de sorginte neprofesională şi străină, caracterizat
prin teroare şi lipsă de libertate. Ţinând seama că procesul de industrializare
a ţării a constituit o linie dominantă a politicii oficiale, ca şi unul dintre
mijloacele de transformare voită a societăţii, se pune întrebarea dacă acesta
a fost bine înfăptuit, atât din punct de vedere economic, cât şi social. Sunt
aspecte atât pozitive cât şi negative. Dar nici asupra unei astfel de analize
nu este locul să mă opresc aici. Cine, însă,a realizat această industrializare?
Evident că toţi participanţii utili (fiindcă au existat şi participanţi inutili aparatul de partid şi forţele de represiune) au contribuit la industrializare,
fiecare după rolul său. S-a zis că „înţelepciunea partidului” ca instituţie a
generat industrializarea. Dar dacă ne uităm la personalităţile concrete din
conducerea partidului, se poate uşor constata că generarea procesului a fost
declanşată în primul rând de ideologia sovietică. Necesitatea industrializării
era un fapt bine cunoscut, care s-a concretizat în anumite proporţii în
România interbelică, şi care era cu atât mai actual, cu cât războiul adusese
grave distrugeri în economie. Însă stabilirea majorităţii obiectivelor şi a
desfăşurării în sine a procesului s-a datorat specialiştilor, pe care corifeii
partidului, lipsiţi complet de cunoştinţele necesare tehnice, economice şi
sociale, i-au asociat acestei opere şi fără de care nimic n-ar fi fost posibil.
Unele sarcini erau dificile chiar pentru specialiştii implicaţi, ingineri şi
economişti, cum şi pentru alte cadre specializate în domenii conexe,
darămite pentru celebrii „conducători” inculţi şi fără pregătire de specialitate
superioară şi ale căror portrete erau purtate la manifestaţii. De multe ori,
intervenţia personală a şefilor de partid se referea la stabilirea de indicatori
lipsiţi de sens, la ritmuri imposibil de realizat, la distorsiuni şi lipsa de
eficienţă, de care nu vroiau să ţină seama. Este cunoscută perioada când
proiectul fiecărui obiectiv industrial trebuia să treacă pe la Ceauşescu, care
aducea corecţii imbecile în raport cu concepţiile prezentate, întrucât, după o
expresie a acelor timpuri, „burta lui Ceaşcă era mai inteligentă decât creierii
specialiştilor”.
Aşa dar, construcţia dezvoltării ţării a fost concepută şi realizată de
specialişti şi nu de un „partid” abstract, inamovibil şi mai infailibil decât papa,
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dar în cadrul fondurilor alocate şi al altor condiţii impuse, uneori absurde. Şi,
bine înţeles, ori de câte ori treaba de acasă nu se potrivea cu cea din târg, ei
– specialiştii erau de vină - cu consecinţe grave pentru persoana lor. Gândiţivă măcar la cazul Canalului Dunăre-Marea Neagră, dorit personal de Stalin,
unde ca urmare a unor procese fantasmagorice, specifice sistemului, mai
mulţi ingineri cu funcţii de răspundere au fost declaraţi sabotori, judecaţi şi
împuşcaţi, prin decizii judecătoreşti impuse, dictate. Dar au existat multe
astfel de situaţii, nu numai acolo. Exista un climat de teroare, care împiedica
iniţiativele şi în care, deşi necesari regimului, specialiştii erau priviţi ca
eventuali sabotori potenţiali ai sistemului şi care, deci, erau sub strictă
supraveghere. A inventa „sabotori” era o adevărată specialitate a aparatului
Securităţii.
La început, în anii 1947 şi imediat după aceea, din motive ideologice,
muncitori (sau asimilaţi) în mod exclusiv au fost numiţi directori ai
întreprinderilor naţionalizate. Nu doresc să persiflez rolul pozitiv al
muncitorilor în procesul de producţie, rolul lor în societate, dimpotrivă. Foarte
mulţi dintre ei au fost executanţi de mare calitate, fără de care nimic serios
nu s-ar fi putut înfăptui pe plan material. Dar, a da cuiva sarcini peste nivelul
său de competenţă, este o gravă eroare, persoanele în cauză devenind de
fapt victime, nişte simpli semnatari de documente făcute de alţii şi pe care,
uneori, nici nu le înţelegeau. Peste nu mult timp, gogoaşa asta de influenţă
sovietică s-a spart. Au înţeles şi cei „mari” că nu merge aşa. Şi treptat,
conducătorii întreprinderilor şi personalul din ministerele economice au fost
numiţi aproape toţi dintre inginerii sau economiştii disponibili.
Când sovieticii au fost „invitaţi” să părăsească ţara, concepţia dezvoltării
economiei româneşti a intrat aproape definitiv în sfera concepţiei şi a gândirii
propriilor specialişti. Dar erorile de natură voluntaristă, excesele ideologice
paralizante, amestecul neprofesional al politicului în sfera concepţiei şi
producţiei, subordonarea economicului de către voluntarismul ideologic şi
dictatorial au continuat să polueze ideile şi tendinţele în construcţia
industrială. Îndrăznea, ministru fiind, cineva să spună adevărul
„comandantului suprem”? Am arătat undeva că structura statală, în loc să fie
ajutată de structura de partid, aceasta din urmă sabota orice idee nouă,
orice iniţiativă, iar judecarea valorii oamenilor era şi ea subordonată unor
factori subiectivi şi ideologici, cu efect paralizant. Iată deci condiţiile în care
au lucrat inginerii şi ceilalţi specialişti din România, în perioada menţionată.
Se pune acum o chestiune gravă : potrivit teoriei că „toţi am fi fost o apă şi
un pământ”, se poate imputa inginerilor, economiştilor şi celorlalţi specialişti
faptul că ei au realizat industrializarea ţării, în condiţiile amintite? Se poate
nega în proporţie de 100% importanţa şi valoarea industrializării ţării, ori ar fi
fost de preferat să rămânem la imaginea bucolică a unei Românii ca cea din
picturile lui Grigorescu sau din romanele lui Duiliu Zamfirescu? Răspunsul
este evident negativ. Perioada de creaţie industrială a fost una dintre epocile
fertile ale gândirii inginereşti şi economice din ţara noastră, în condiţii istorice
date. Dar industrializarea ar fi avut loc şi în altă orânduire, aşa cum ea a
constituit – în aceeaşi perioadă – un fenomen accelerat în ţările dezvoltate
capitaliste, cum şi în ţările zise „emergente”. În condiţiile unei societăţi
democratice, industrializarea ar fi avut un caracter mai uman, mai realist şi
mai eficient pe plan economic şi social.
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Revenind la rolul specialiştilor în construcţia industrială şi făcând abstracţie
de gravele distorsiuni impuse de „partid”, este uşor de constatat că aceştia
au constituit structura gândirii, înfăptuirii şi exploatării obiectivelor industriale
de la noi. Au fost ei părtaşi ai gândirii de partid, ai tiraniei, ai minciunii, ai
teatrului politic de cea mai joasă calitate ? Cei ce cunosc epoca, fie ca actori
direcţi, fie ca spectatori, pot să răspundă negativ la această întrebare.
Specialiştii şi-au făcut treaba lor profesională şi de multe ori foarte bine. Ba
încă, această treabă a trebuit să fie făcută prin strecurare printre meandrele
presiunilor sau amestecului dogmelor de partid, astfel că în condiţii cât se
poate de acceptabile ei să-şi facă meseria. Nu există o industrie comunistă
şi o industrie capitalistă. Industria este una şi aceeaşi. Iar pentru a ţine pasul
cu creaţia tehnico-ştiinţifică mondială, în condiţiile unei izolări dogmatice şi
generalizate, a fost vorba de o muncă extrem de dificilă. Pe de altă parte,
conducerea de partid a fost convinsă de specialiştii ei că tehnica sovietică
nu este prima în lume şi că deci licenţe şi livrări complexe din Occident erau
necesare. Cam 10 miliarde de dolari au fost destinaţi creării de ramuri noi,
moderne, după 1960. Ritmul, în care se făceau asimilările produselor
provenite din asemenea investiţii, a stârnit (uneori) admiraţia firmelor care
implementau la noi tehnologiile lor. Alte tehnologii au fost opera gândirii
inginereşti proprii, în institutele şi centrele de cercetare, în serviciile de
concepţie ale întreprinderilor industriale, în unele instituţii de învăţământ
superior. Puse în faţa unor sarcini importante, pentru a căror desfăşurare se
asigurau, de bine – de rău condiţiile materiale, elita tehnico-ştiinţifică şi elita
economiştilor au făcut faţă cu succes, de cele mai multe ori. Orice afirmaţie
contrară reprezintă un sofism, clasic ca metodă, denumit „falacia falsi medii”,
bine cunoscut în logică (l-am învăţat şi eu încă din timpul studiilor mele
liceale). Adică exprimarea unui adevăr, sub forma de silogism, este
falsificată de introducerea unui termen mediu incorect. Or, sofismele
reprezintă un mare pericol intelectual, deoarece sub forma unui aşa zis
adevăr aparent dar mistificat se strecoară cele mai stupide idei. Una dintre
formele sofiste este şi aceea de a evita să defineşti conceptele cu care
lucrezi, considerând ca toţi înţeleg în mod implicit conţinutul conceptului.
Este o metodă neştiinţifică, manifestată la Marx şi Lenin, care manipulau în
mod curent concepte nedefinite în mod expres. Astfel, conceptul de
„proletar” n-a fost niciodată definit, încât cu ocazia diferitelor ediţii
(comentate) ale „Manifestului Comunist”, publicate de Fr. Engels după
moartea lui Marx, acesta a trebuit, sub o avalanşă de întrebări, să lărgească
de fiecare dată, de la ediţie la ediţie, noţiunea de „proletar”. Curat ştiinţific,
cum ar zice „Conu’ Iancu…Este vorba de un procedeu, cu care, atunci când
eşti de rea credinţă, poţi demonstra orice, inclusiv prostia (ca să nu utilizez
alt termen) cum că specialiştii industriali din epoca comunistă ar fi fost
„complicii sistemului”…
Exemplul industriei electronice, care face obiectul lucrării de faţă, o ramură
tehnică complet nouă, pentru care la început nu dispuneam decât de
cunoştinţe limitate, este de natură să demonstreze cele afirmate. Lucrarea
de faţă este elaborată cu concursul celor care au creat industria electronică,
scrisă de specialişti-actori ai industrializării, a căror operă nu poate fi pusă la
îndoială. Că nişte politicieni s-au împăunat cu rezultatele obţinute asta este
altceva, mai ales că fiecare era obligat să declare că ceea ce a obţinut „se
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datorează partidului”. Dar asta rămânea o formă goală de conţinut, o
condiţie de supravieţuire, formulă rostită în scârbă şi uitată pe loc.
Cui a folosit industrializarea ? Răspunsul este evident: ţării. Se putea face
altfel, mai bine, mai uman, în condiţii de libertate, dar una este situaţia ideală
şi alta realitatea crudă. Iar lipsurile industrializării tot asupra economiei ţării
s-au reflectat precum şi asupra dificultăţilor nivelului de trai al populaţiei.
Se mai impută acestor specialişti că cei mai mulţi dintre ei, dacă nu toţi, au
devenit membri de partid, mai ales după anii 1965, şi ca „mutantis- mutandi”
ei ar fi dat un gir puterii politice. În realitate, cei aproape 4 milioane de
membri de partid nu aveau nici o putere în luarea deciziilor. Uneori, nici chiar
miniştrii nu puteau impune un punct de vedere logic „şefului de partid”, care
ştia totul, supt din degetul arătător. Chiar şi apartenenţa la Comitetul Central
devenise o formalitate, pentru cei mai mulţi. O pantomimă jucată în mod
greţos, plină de frustrări din partea oamenilor cinstiţi şi patrioţi. Aşa se face
că în România s-a petrecut un caz istoric unic: atunci când „şeful genial” a
căzut sub presiunea maselor şi prin acţiunea celor care l-au trădat, pentru a
lua puterea în mâinile proprii, în 48 de ore partidul celor 4 milioane s-a
evaporat. Chiar aşa, efectiv s-a evaporat. Că unii activişti şi profitori s-au
repezit imediat să preia sub diferite forme părţi din noua putere, asta este
altceva, au făcut-o strict din interes personal, dar aceasta nu priveşte
subiectul de faţă. Ceea ce doresc să subliniez este că apartenenţa de partid
permitea specialiştilor să aibă o carieră normală şi cât de cât liniştită. A
refuza o astfel de invitaţie era asimilată cu o poziţie duşmănoasă faţă de
regimul politic. Dar, dacă „toţi” erau membri de partid, exista o anumită
egalitate politică şi se permitea elementelor capabile să fie preferate
lichelelor şi altor impostori. În industria electronică, cu concursul ministerului,
a existat o tendinţă permanentă de a se numi la conducerea unităţilor de
producţie şi de cercetare numai elemente capabile, specialişti cu cunoştinţe
profesionale şi realizări concrete. La rândul lor, aceştia au promovat în
interiorul unităţilor lor pe cei mai capabili, situaţie care s-a răsfrânt favorabil
şi asupra unor specialişti nemembri de partid şi ostracizaţi până atunci.
Aceasta este explicaţia unor progrese rapide, concrete, specifice sectorului.
Nu cunosc întreprinderi electronice, în care soluţiile tehnice să fi fost
încălcate de considerente de partid sau de ideologie. Este poate sectorul cel
mai specific din ţară, unde noutatea a permis ca elitele să aibă puterea
deciziilor (desigur, în limitele constrângerilor specifice epocii). Evident că
aceste decizii erau în conformitate cu conceptele tehnico-ştiinţifice ale
timpului, restrânse însă la scara posibilităţilor limitate, impuse „de sus”.
Sunt nevoit, nu din lipsă de modestie, să mă refer şi la persoana mea.
Trecând peste perioada anilor de inginerie de concepţie, ca director de
fabrică, ca director de institut de cercetări, ca director general în minister, nu
am avut propriu-zis nici un rol politic. N-am aplaudat crimele regimului nici
măcar în prima perioada sângeroasă a lui Gheorghiu-Dej. Ba încă am fost
sub strânsă supraveghere şi, uneori, am avut şansa să am de a face cu
astfel de „supraveghetori” inteligenţi. N-am oprimat pe nimeni, am angajat
sau promovat persoane cu „dosar politic”, fiindcă era nevoie de ei. Nu am
consultat niciodată un „dosar de cadre”. Nu m-am ghidat după doctrina
oficială, ci după bunul simt. Nu am publicat nici o carte cu conţinut politic.
Am scris vreo 30 de cărţi şi peste 150 de articole şi comunicări, toate cu
subiect tehnico-ştiinţific, atât pe vremea activităţii mele industriale, cât şi pe
vremea activităţii mele de profesor universitar la Politehnică. Ca să spun
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aşa, m-am strecurat cum am putut printre furcile caudine ale sistemului, ca
atâţia alţii. M-am străduit să îndeplinesc întotdeauna indicatorii economici ai
întreprinderii, deşi uneori era extrem de greu. Am reuşit să mobilizez
oamenii pentru îndeplinirea obiectivelor tehnico-economice. Şi am căutat să
creez condiţii de muncă şi de viaţă cât mai bune pentru personalul în
subordine. Am explicat altunderi aceste acţiuni, exclusiv din proprie iniţiativă
şi în indiferenţa totală a organizaţiei de partid şi a sindicatului - simpla „curea
de transmisie” politică, unde lipsea ceea ce se trâmbiţa : „grija faţă de om”.
Unii au zis că directorii au beneficiat de o serie de avantaje materiale
importante. Din punctul de vedere al salariului, acesta era doar cu vreo 10%
mai mare decât cel al unui şef de serviciu tehnic. Prime proporţionale erau
obţinute ca tot personalul, dacă erau îndepliniţi toţi indicatorii, iar uneori,
chiar cu reduceri operate de minister pentru aspecte ale muncii neagreate
de acesta. Dacă se calculează salariul pe ora efectivă de lucru, un director
era chiar dezavantajat, ţinând seama de faptul că, aşa cum era cazul meu,
soseam dimineaţa odată cu toţi salariaţii, dar plecam seara târziu. Multe zile
de repaus oficial am fost obligat să le petrec în întreprindere, deşi aveam o
familie.
S-a spus că un alt avantaj era acela de a circula din când în când în
străinătate, când cei mai mulţi cetăţeni erau privaţi de paşaport. Dar nu era
vorba nicidecum de o recompensă. Rolul era obligatoriu, o consecinţă
derivată din activitatea şi funcţia îndeplinită de directori, împreună cu alţi
specialişti din întreprinderi şi minister, care trebuiau să participe la tratative
tehnico-economice internaţionale. Cine putea altfel să ia hotărâri privitoare la
întreprindere sau chiar la nivelul ţării? Interpuşii ? Şi cu ce efect ? Că unele
dintre propunerile noastre privind deplasarea în străinătate a unor colegi nu
au fost aprobate este şi acest fapt adevărat, dar noi nu aveam nici un cuvânt
de spus cu privire la paşaport. Iar faptul că cine este om de cultură foloseşte
această ocazie şi pentru a cunoaşte cât de cât societatea şi ţara respectivă,
acesta este un avantaj, dar un avantaj indus. Şi de multe ori stăteam în
şedinţe şi discuţii profesionale până după miezul nopţii, dispunând astfel de
puţin timp pentru îmbogăţirea cunoştinţelor culturale. E adevărat, am fost în
deplasare profesională în diferite ţări zise socialiste şi capitaliste. De altfel,
menţionez că, în mod paradoxal, la începutul activităţii mele la uzinele
Electronica, Securitatea mi-a refuzat o excursie privată în Bulgaria, iar după
1975 am fost definitiv privat de paşaport, din ordinul aparatului Comitetului
Central al PCR. Frumoase avantaje…
Dar chestiunea deplasărilor în străinătate prezenta şi aspecte umilitoare, mai
ales în raport cu interlocutorii noştri. Cuantumul diurnei în moneda locală şi
cuantumul cazării, acelaşi pentru toţi membrii delegaţiei, erau foarte
modeste. Ca să-ţi rămână, la întoarcere, câte ceva pentru un mic cadou
pentru familie, făceam restricţii la masă, iar la hotel trebuia să locuim câte
doi în cameră, ca să ne putem încadra în tariful alocat, şi încă pentru mici
hoteluri modeste. Nu m-am plâns niciodată, dar doresc să prezint lucrurile
aşa cum erau şi nu din legende.
Un aspect complet dezagreabil îl constituia, în cazul deplasărilor în
străinătate, supravegherea celor aflaţi în această situaţie. Unii delegaţi (dacă
nu toţi) erau urmăriţi şi ţinuţi direct sub observaţie de agenţi ai Securităţii sau
ai ambasadei respective, uneori chiar fără perdea, fără nici un bun simţ. Alte
ori, chiar unui membru al delegaţiei, la înmânarea paşaportului, i se
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comunica o sarcină specială, de nerefuzat, aceea de a raporta la întoarcere
cum s-au comportat colegii lui. Uneori, în ce mă priveşte, ştiam cine sunt,
deoarece persoana respectivă nu fusese desemnată de noi pentru a face
parte din grup. Altă dată, un tânăr inginer din delegaţie, cu multă sfială, m-a
anunţat că i se trasase această sarcină în ce priveşte persoana mea. I-am
mulţumit, l-am asigurat de toată stima mea, mai ales că eu eram un om
corect profesional, iar pe plan politic nu contactam români din diaspora.
Nu ştiu de ce tratament beneficiau miniştrii şi alţi demnitari, deşi odată chiar
Maurer s-a plâns că are câte un securist până şi sub patul său.
O situaţie particulară a intervenit în timpul deplasărilor în ţările zise socialiste
şi mai ales în URSS. După manifestarea aşa zisei independenţe româneşti,
supravegherea delegaţilor era dublă: din partea alor noştri, ca de obicei, dar
şi din partea celor care găzduiau vizitele sau studiile. Odată, făceam parte
dintr-un grup, condus la Moscova de un ministru. Ajunşi la hotel, ni s-au
înmânat unele documente noi, diferite texte şi protocoale, pe care în mod
normal ar fi trebuit să le primim la Bucureşti. Trebuia să ne formăm un punct
de vedere, fapt pentru care erau prevăzute două faze. Prima consta în
citirea în linişte şi adnotarea documentelor. A doua fază era discutarea lor.
S-a făcut convocarea în altă cameră decât în cea a ministrului, dar cum neam strâns, ministrul ne-a făcut un semn să fim silenţioşi şi a pus televizorul
cu sunet maxim. El însuşi a cercetat patul şi biroul, noi ceilalţi restul, pentru
a identifica „ploşniţele” de ascultare. Prieten – prieten, dat brânza-i pe…
”ploşniţe”. Apoi, în şoaptă, se făcea discuţia. Aşa fusese ministrul instruit şi
se ştia şi de ce. Paradoxal este că în altă delegaţie condusă tot de un
ministru, aflându-ne într-o ţară capitalistă, măsurile de confidenţialitate erau
complet sumare. Fac precizarea că experienţa mea se referă exclusiv la
delegaţii pe teme tehnico-economice şi nici decum pe teme politice. Acolo,
poate, ar fi fost de înţeles unele precauţii. Trăiască veşnica prietenie sovietoromână !
Dar paranoia spionitei îi atingea şi pe unii, din proprie iniţiativă. Trimit doi
ingineri într-o misiune tehnică la Paris. Pe unul dintre ei, de altfel recent
promovat de mine, l-am rugat să-mi aducă o broşură, apărută într-o colecţie
de publicaţii istorice. Era vorba de viaţa lui Georges Cadoudal şi a revoltei
vandeene din anii '90 ai secolului al XVIII-lea, reprimată de guvernul
revoluţionar de la Paris printr-un adevărat genocid. Cunoşteam costul
colecţiei, vreo 4-5 F broşura. La întoarcere, persoana respectivă îmi aduce
broşura, eu îi mulţumesc, dar oferta mea de a-i restitui contravaloarea în lei
mi-a fost refuzată. Peste două zile, se anunţă la mine colonelul de securitate
care avea în subordine şi uzina noastră. Era sufocat de indignare. Cel ce-mi
adusese broşura s-a prezentat imediat, la întoarcere, la acesta (de unde-i va
fi cunoscut adresa ?) şi depune broşura, împreună cu o declaraţie politica !
Incompetent intelectual? fabricant de carieră? Odată cu recomandarea
acestuia de a mă feri de persoana în cauză, mă gândeam că dacă şi
colonelul…
Directorii erau ţinuţi sub o strictă supraveghere, inclusiv cu privire la
moralitate. Uneori am aflat, involuntar, că s-a mai făcut o cercetare despre
mine, cu întrebări precise, de tipul următor: „aţi spus că DFL lucrează mult şi
cu toată energia, oare v-aţi întrebat cu ce scop o face?”; sau: „de ce credeţi
că DFL stăpâneşte mai multe limbi? pentru ce anume?” Şi prostii din astea
constituie o colecţie întreagă, dar „nevinovată” faţă de alte situaţii cu mult
mai grave şi mai inacceptabile.
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Ba chiar, la un moment dat, carierişti de genul descris mai sus au fost atraşi
într-o acţiune a Securităţii de împânzire masivă a Occidentului, cu scop de
spionaj industrial, dar şi politic. Sute de specialişti au fost ataşaţi pe lângă
ambasade şi agenţii economice, dar şi la studii superioare, inclusiv la
doctorat. Când şeful lor – generalul Mihai Pacepa, consilier de securitate al
lui N.C., a făcut defecţiune la americani, cu liste cu tot, dintr-o dată aceşti
„specialişti” au apărut brusc în ţară şi unii s-au deconspirat astfel faţă de
colegii şi prietenii lor. O tempora, o mores !
S-a mai discutat că directorii de unităţi industriale ar fi avut tot felul de alte
avantaje personale suplimentare. Dar să privim realitatea în faţă, pe baza
cazului meu, care era asemănător cu cel al multor astfel de persoane în
situaţii similare.
De exemplu, directorul dispunea de o maşină cu şofer (prezenţa şoferului
era obligatorie). Dar maşina era proprietatea instituţiei şi nu puteam s-o
folosesc decât în interes de serviciu. Când eram chemat la minister, de
exemplu, sau ar fi trebuit să vizitez obiectivele uzinei, ori alte obiective, în
strânsă legătură cu sarcinile mele profesionale, ar fi trebuit să utilizez
mijloacele de transport în comun şi să pierd ore în şir? Au existat şi unele
cazuri de abuzuri, care de altfel au şi fost sancţionate. Mai târziu, când miam cumpărat o maşină personală, am folosit strict economiile mele, ca
oricine.
Locuinţă de la stat n-am primit. Eram director al unei întreprinderi de gradul
1, apoi de grad 0 şi locuiam într-o singură cameră cu soţia. Am avut un
apartament convenabil numai atunci când am reuşit să-l achiziţionez de la
un particular, în rate în mare parte şi nici măcar cu credit bancar de la stat !
Ce alte avantaje ? Salariul ? Am mai vorbit despre asta. Iar pentru funcţiile şi
realizările noastre, salariile directorilor echivalenţi erau poate de zeci de ori
mai mari în Occident.
Mi se impunea să fiu intransigent în tratarea problemelor prin prisma „luptei
de clasă”. Dar faţă de oameni m-am purtat omeneşte, i-am tratat pe toţi la
fel, în funcţie de aportul lor la îndeplinirea sarcinilor întreprinderii, niciodată
pe bază de dosar, pe care de altfel nici nu-l consultam vreodată. N-am băgat
pe nimeni „la apă”, în nici un fel, şi mai ales politic, deşi aveam obligaţia să o
fac. Dimpotrivă, eu am fost cel care am fost scos din funcţii de 4 ori în
decursul carierei mele, şi de fiecare dată din ordin politic, cu scuze
personale pe care le-am primit din partea ministrului ! Am creat condiţii de
lucru, spaţii igienice, un tratament medical de înaltă profesionalitate, o
cantină cu totul deosebită, apoi prime pentru toţi, realizând lună de lună
sarcinile de plan şi indicatorii. Am angajat în benzile de montaj numai
personal verificat prin laboratorul de psihologia muncii, pe care l-am
transferat la uzină de la Academie. Şi pot continua.
Nu e vorba de auto-laude, spun aceste lucruri fiindcă mă simt nedreptăţit de
unele regrete pe care le-am întâlnit la un coleg al meu, fost director al unui
institut de cercetări şi aflat şi el în diasporă. Îl rodea conştiinţa de a fi
beneficiat de unele „avantaje”, dar care toate erau de ordinul celor pe care
le-am prezentat aici. Dar acceptând o funcţie profesională ca aceasta,
celelalte se deduc din exercitarea funcţiei. I-am şi spus că sunt uimit de
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cenuşa pe care cred că o presară pe cap. Eu nu am de ce să o fac. 76
Uneori, în funcţie de personalitatea şi nivelul profesional şi cultural al
fiecăruia, apărea – cum a fost în cazul meu – un avantaj imaterial. Este
vorba că exercitând sarcinile respective, intri în contact cu tot felul de
personalităţi din interiorul şi din exteriorul instituţiei proprii, care îţi pot da
unele satisfacţii de ordin moral şi intelectual. Numai că asta nu se poate
măsura.
Evident, mă simt obligat să fac două remarci. Mai întâi, unii directori (n-am
auzit de niciunul din ramura noastră industrială şi mai ales din Bucureşti, toţi
cu educaţie, în afară de pregătirea profesională corespunzătoare) au făcut
abuzuri. Când acestea s-au descoperit, s-au aplicat sancţiuni, până la
paragrafe din Codul Penal (cazul unui contabil şef pe care l-am avut, numit
de minister). Am mai auzit de unele cârdăşii, mai ales în industria grea din
oraşe de provincie, unele descoperite, altele protejate prin diferite interese
locale.
A doua remarcă se referă la avantajele aparatului de partid şi din Securitate.
Aici este vorba într-adevăr de avantaje substanţiale: salarii mari, repartizări
de locuinţe confortabile, folosirea de vehicule în scop personal şi fără şofer,
cazare şi masă în condiţii excepţionale, călătorii etc. Aceeaşi situaţie era
rezervată activului salariat de partid mai mărunt, şi nu numai celui al
Comitetului Central al PCR. În ce priveşte demnitarii (cadrele de conducere
ale partidului, miniştrii, cadrele superioare din Armată şi Securitate, aflaţi pe
diferite trepte ale ierarhiei lor), aceştia trăiau efectiv în lux, cu atât mai
flagrant, cu cât nivelul de trai al populaţiei era excesiv de modest. Am avut
ocazia să intru în apartamentul primului secretar al Comitetului de Partid al
Capitalei F.D. şi am constatat că acest apartament fusese confiscat de la
foştii proprietari, păstrând mobila de Viena, tablourile de valoare pe pereţi,
până şi perdelele. Plecaţi voi, ca să ne instalăm noi ! Întâmplător, am mai
fost şi în alte apartamente de demnitari, unele mai luxoase decât altele.
Mai mult decât atât, în perioadele cu dificultăţi de aprovizionare, cum ar fi
cele de după 1975 (dar se pare că şi mai înainte), demnitarii de partid şi de
stat erau aprovizionaţi acasă, direct, pe bază de comenzi, de către aşa zisa
Gospodărie de Partid, cu tot ce se dorea şi lipsea de pe piaţă. Subsemnatul,
ca şi majoritatea populaţiei, făceam coadă la unele alimente şi chiar la hârtie
igienică, dar numai când magazinele nu erau goale. La carne nu puteam
face coadă, se stătea la uşa măcelăriei de cu seara până dimineaţa şi nu
toată lumea „apuca”, chiar dacă „se băga” marfă (utilizez expresiile timpului).
Înalta burghezie de stat şi de partid înlocuise clasele avute de altă dată, în
contradicţie cu discursurile şi sloganele oficiale. „Minciuna stă cu regele la
masă”, cum spusese altă dată poetul.
Nimic din aceste avantaje nu ne era rezervat nouă, directorilor de unităţi
industriale şi nici aparatului de specialişti ai ministerelor economice sau
echivalente. Este posibil ca unele legende să fi circulat cu privire la
avantajele directorilor de întreprinderi, prin extinderea celor de care
beneficiau vârfurile aparatului de stat şi de partid. Neg cu toată hotărârea
76

Addenda. Îmi permit să precizez că este vorba de fostul director al ICE-ului, care
după ce a lucrat în diasporă până la vârsta de 80 de ani, a fost acuzat de un inginer
român că ar fi fost un “beneficiar” al regimului comunist. Acuzele au fost aduse în
ultimul an de viaţă al respectabilului nostru coleg şi i-a umbrit în mod cu totul nedorit
ultimele lui clipe. Am purtat în acest sens o amplă corespondenţă cu toţi cei implicaţi.
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orice avantaj de acest gen, despre care unii au vorbit în neştiinţă de cauză,
alţii din rea voinţă şi calomnie.
Cum trăia aparatul de partid, de exemplu cel de rang judeţean (ca să nu mai
vorbim de aparatul central), s-a văzut cu prilejul revoltei muncitorilor din
Braşov, din noiembrie 1987. Când muncitorii revoltaţi au pătruns în interiorul
clădirii Comitetului Judeţean de Partid Braşov, ei au dat peste o cantină
bogat aprovizionată, mai ales cu produse de negăsit pe piaţă, ceea ce a
reprezentat o sfidare şi o minciună dintre cele mai oribile. Până şi banalele
portocale şi banane inexistente pe rafturile magazinelor au constituit o
provocare la viaţa de mizerie a muncitorilor, şi aceste fructe exotice au
devenit proiectile aruncate de la balconul sediului.
Pe scurt, directorii calificaţi au răspuns în bune condiţii de concepţia,
implementarea şi exploatarea bunurilor industriale care li s-au încredinţat.
Avantajele funcţiilor lor au fost minime, aşa cum rezultă de aici, narând cele
de mai sus cu scopul de a prezenta adevărata faţă morală a cadrelor de
conducere din industria electronică, din care cu onoare am făcut parte. Cu
atât mai mult, celelalte cadre din ierarhia întreprinderilor şi ministere, cu
sarcini specifice dificile, cu posibilităţi materiale relativ modeste, nu au
beneficiat de avantaje deosebite. Se poate doar vorbi de participarea
acestora la discuţii în străinătate, în cadrul misiunilor lor, ceea ce le-a
îmbunătăţit nivelul profesional şi cultural.
Iar dacă ne referim la unele situaţii kafkaiene, în care impostori, gen „coana
Leana”, dirijau ştiinţa în această ţară, dificultăţile specialistului pentru a nu-şi
trăda meseria au fost enorme. Unele excepţii sunt cu totul întâmplătoare, ele
sunt lipsite de caracter sistematic.
Nu idealizez nimic, relatez faptele şi persoanele aşa cum le-am cunoscut, cu
spirit critic şi cu observaţie obiectivă şi fără să tratez cazul unora dintre
cadrele de specialitate, care la nivel înalt au justificat aberaţiile tehnicoeconomice impuse de vârful politic. Este cu adevărat „o istorie trăită”, pe
care am împărtăşit-o cu atâţia colegi de-a lungul vieţii profesionale şi
personale.
Paris 2011
VI.2 DIRECTORUL ÎNTREPRINDERII FAŢĂ-N FAŢĂ CU SISTEMUL
Prof.dr.ing Dumitru Felician Lăzăroiu
De când există grupuri de oameni constituite pentru a realiza împreună un
scop, există şi un şef coordonator. Iar dacă gruparea este numeroasă sau
complexă, s-a instituit şi o ierarhie. Aceste funcţii au fost studiate şi analizate
de psihologi şi sociologi.
În epoca modernă, orice întreprindere sau organism economic are un
director, după caz : creator, ţap ispăşitor, sau generator de probleme, sau
ceva din fiecare. Directorul răspunde moral în faţa colectivului unităţii, iar
legal în faţa ierarhiei stabilite sau a justiţiei, după caz. În economia de piaţă,
zisă capitalistă, directorul răspunde în faţa Consiliului de administraţie. În
economia zisă socialistă, de fapt capitalism de stat, rolul consiliului de
administraţie este preluat, sub diferite forme de organismul de tutelă, de
obicei minister. Există şi economii mixte, care împrumută elemente de la
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cele două sisteme fundamentale, ţinând seama că directorul este delegat să
reprezinte interesele proprietarului: acţionarii, statul, sau altă formulă.
Existenţa « directorului » ca funcţie strict necesară din punct de vedere
obiectiv există şi va exista în orice sistem social şi economic, indiferent cum
s-ar numi.
În România zisă socialistă, proprietarul mijloacelor de producţie şi
investitorul era statul, care s-a substituit Consiliilor de administraţie, în
perioada 1946-1990. Capitalismul de stat era însă poluat de sistemul bicefal
al puterii: statul pe de o parte, partidul unic pe de altă parte. Şi mai curios,
sistemul la vârful piramidei era relativ bicefal, fiind vorba de partidul-stat, în
care puterea era reglementată prin legi, iar puterea partidului unic prin
documente de partid sau măsuri uneori nefăcute cunoscute public şi care
deci scăpau unui control obiectiv. Mai jos, până la unităţile economice,
organizaţiile de partid aveau drept de control asupra conducerii tehnicoadministrative, sub diferite forme şi în anumite proporţii. Problema era că
statul (ministrul) se îngrijea să numească persoane cât mai competente
profesional la conducerea unităţii, în timp ce partidul avea alte criterii, iar
competenţa secretarilor de partid era foarte vagă, deseori aceştia fiind
incapabili să-şi spună părerea în probleme concrete. Aşa zisul control de
partid era efectuat de obicei în mod greşit şi numai cine n-a avut sarcini de
conducere ignoră conflictele, piedicile şi aberaţiile rezultate din incompetenţa
factorului politic. Ca director a te descurca în această dublă ierarhie, implica
existenţa unor capacităţi diplomatice, pe care nimeni nu le studiase în
prealabil, ba chiar era interzis să vorbeşti practic de diferenţe bicefalice.
Ideea era că partidul are întotdeauna dreptate, chiar când nu o avea. Ce
putea şti un conducător politic ce este acela câmp electric, un circuit
integrat, sau sistemul unităţilor SI, ori noţiuni legate de indicatorii economici
ai întreprinderii, pe care nici nu ştiau să-i definească sau, cu atât mai
imposibil, să-i calculeze ? Deci cum să controleze şi pe cine anume ? O
minciună instituţională. Sistemul acesta bicefal a fost modelat de-a lungul
timpului.
Prima perioadă a fost cea proletcultistă, instalată odată cu naţionalizarea
unităţilor economice din România. Toţi şefii, de la miniştri la directori
trebuiau să facă parte din clasa muncitoare, deşi nimeni nu a dat o definiţie
completă şi constantă a acestui concept, aşa cum de altfel s-a procedat şi în
teoriile fundamentale de partid. Conducerea efectivă a întreprinderii era
realizată de binomul inginer şef / contabil şef. Dar şi aici, contabilii şefi, cei
mai mulţi, nu aveau pregătire superioară. A fost cea mai dură perioadă
pentru inginerii şefi, care erau bănuiţi de sabotaj şi unii chiar au fost aduşi în
faţa justiţiei, căpătând pedepse grele, pur şi simplu în mod gratuit. Noi
inginerii am avut atunci cea mai dificilă perioadă profesională, punctată de
ameninţări şi de muncă cu toptanul şi nu aveam interlocutori valabili, deşi
existenţa acestora este necesară. Sunt numeroase perle ieşite din gura unor
astfel de directori, ori a secretarilor sau a altor activişti de partid. Am avut un
caz, în care directorul nu putea să înţeleagă ce este “preţul de cost” sau
“productivitatea pe salariat”. Imposibil…………….
Orice om de bun simţ are respect pentru munca oricărui salariat, muncitor
sau nu, cu orice bagaj de cunoştinţe, cu condiţia ca acesta să nu încerce să
depăşească limitele cunoştinţelor sale, Faimosul principiu a lui Peter, privind
“legea” depăşirii nivelului de competenţă al oricui este cu atât mai valabil în
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acest caz, cu cât bunul simţ şi realitatea sunt martorii unui eşec tipic şi de
aşteptat.
Pe de altă parte, nu se ştia exact care era rostul unui astfel de director
proletar, de vreme ce el era obligat să semneze documente tehnice,
organizatorice sau financiare, pregătite de alţii, care aveau studii şi o
practică corespunzătoare. Joc de marionete.... Să nu mai vorbim şi de
amestecul permanent al responsabililor organizaţiei de partid, tot atât de
“competenţi” ca şi directorul.
Cea de a doua perioadă a structurii manageriale a întreprinderilor este
aceea a confirmării indirecte a ineficienţei soluţiilor din perioada proletcultistă
(nu-i aşa, partidul nu greşeşte niciodată ? ). Începând aproximativ cu anul
1954, rând pe rând foştii directori ineficienţi au început să fie înlocuiţi cu
persoane cu studii superioare corespunzătoare, în funcţie de profilul
întreprinderilor. Se dovedise ( ceea ce se ştia de la început) că proletariatul
nu putea face faţă sarcinii pentru care acesta nu era pregătit. Se cunosc
totuşi unele eşecuri şi în noile condiţii, deoarece nu e suficient să ai o
diplomă pentru a face faţă automat multiplelor probleme tehnice şi
manageriale; este şi o chestiune de aptitudini, care nu sunt scrise pe frunţile
oamenilor. Mai ales că, în cazul acestor numiri, ceea ce era hotărâtor în
noua selecţie era tot criteriul politic, faimosul “dosar”
Această nouă situaţie a fost profitabilă în primul rând întreprinderilor cu nivel
ridicat de tehnicitate, cum erau fabricile din industria electrotehnică şi
electronică, dar nu numai. Continua însă persistenţa primordialităţii factorului
politic asupra factorului tehnico-managerial. Însă imixtiunile erau mai puţin
relevante, cu cât însuşi activiştii de partid, salariaţi sau nu ai întreprinderilor,
începuseră a fi obligaţi să treacă prin şcoli de partid, în care aspectele
manageriale şi organizatorice ale economiei naţionale le erau explicate.
Pe la începutul acestei a doua perioade, cam prin 1956-1957, conducerea
superioară de partid şi de stat şi-a dat seama de ineficienţa sistemului
bicefal existent. Nu era suficient să ai cadre de conducere cu nivel
profesional, dacă acţiunile acestora erau deseori blocate de organizaţia de
partid, şi chiar de sindicat. Aşa a fost adusă public la cunoştinţă hotărârea
ca, în întreprinderi, să existe o conducere unică şi anume asigurată de
directorul întreprinderii. Pe această bază acesta avea mult mai multă mână
liberă în actele de conducere efectivă, bine înţeles fiind obligatorie darea de
seamă a acestuia în faţa organelor de partid locale şi superioare ierarhic.
Era un mare câştig în interesul întreprinderii, interes care coincidea cu acela
al statului (de fapt al partidului –stat), proprietarul mijloacelor de producţie.
Bine înţeles că rezultatele depindeau şi de personalitatea directorilor, în
special al acelora care îndrăzneau să-şi asume răspunderea actelor sale,
ceea ce nu era atât de uşor pe cât pare la prima vedere. Cunosc bine
această perioadă, deoarece activitatea mea ca director al uzinelor
Electronica a început în decursul acestei a doua faze, ceea ce mi-a permis
să lucrez sub o mai mică presiune oficială, deşi factorii politici, demagogia,
gelozia, setea de putere a altora mi-au dat mult de furcă şi mi-au blocat o
parte a acţiunilor mele. Presiuni asupra mea s-au exercitat în continuare cu
privire la selecţionarea şi numirea persoanelor din ierarhia întreprinderii.
Astfel de presiuni existau şi cu privire la selecţionarea persoanelor care
trebuiau să se deplaseze în interesul serviciului, mai ales în cadrul
desfăşurării sau implementării licenţelor şi a furniturii liniilor de fabricaţie, atât
în Vest cât şi în Est.
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Au reuşit cel mai bine directorii cu o pregătire cât mai bună şi cu talent
managerial. Era vorba de o autoselecţie, care însă putea fi suspendată
oricând prin hotărâri ale ierarhiei partidului – Sector (raion), Capitală,
Comitet Central, exact aşa cum s-a procedat cu privire la mine şi la alţii.
În afara sarcinilor de plan, directorul prelua şi o serie de sarcini ale
sindicatului, cu privire la organizarea cantinei întreprinderii, asigurarea
sănătăţii şi a altor necesităţi sociale, acţiuni culturale. Dar şi aici era o
chestiune de personalitate, unii preşedinţi de sindicat fiind totuşi eficienţi în
munca lor. De altfel relaţiile directorului cu organizaţiile de partid, sindicatul,
organizaţia de femei, organizaţia de tineret şi mai târziu “gărzile patriotice”,
consumau destul timp, dar permitea în acelaşi timp un contact uman, atât de
necesar la baza managementului.
Trebuia să fie susţinute şi iniţiativele locale, mai ales pe plan tehnic. Totuşi
marginile de manevră privind recompensarea autorilor, ca de exemplu în
cazul inovaţiilor şi invenţiilor, erau mărginite legal prin nivel prea mic al
recompenselor, în raport cu eficienţa economică calculată a acestor
iniţiative.
Cea de a treia perioadă a evoluţiei gândirii organizatorice a început
aproximativ după anul 1965, când s-a contat din ce în ce mai mult pe
elemente capabile, promovate cu tot mai multă intensitate. Această
profitabilitate era specifică industriei electrotehnice şi electronice, unde
progresele pe plan mondial, care în parte aveau un ecou şi la noi,
conduceau la soluţii de selecţie în special pe linie profesională. Nu era vorba
de o lege clară, cât de o soluţie impusă de la sine, cu atât mai mult cu cât şi
la nivelul ministerelor economice se aplicau reguli similare.
Dar mai era o schimbare. În această perioadă, se generalizase o politică de
creştere a nivelului de cultură. Activiştii din toate structurile, care aveau
evident o pregătire modestă, au fost obligaţi să se înscrie la şcoli de toate
gradele, la cursuri serale sau fără frecvenţă. Chiar dacă mulţi obţineau
diplome care nu corespundeau nivelului lor adevărat, totuşi contactul cu
manualele, cu cărţile, cu profesorii le-au indus un anumit respect faţă de
activitatea intelectuală şi le-a dat măsura nivelului lor de inferioritate. Chiar şi
aparatul Securităţii a fost obligat să se şcolarizeze, iar ofiţerii trebuiau să se
înscrie în facultăţi cu profil juridic sau economic, cel mai adesea fără
frecvenţă. Se crease o adevărată revoluţie psihologică.
S-ar putea crede că sarcina unui director era mult mai uşoară decât în
întreprinderile capitaliste, deoarece planificarea centrală impunea indicatori
de plan dar şi asigura (relativ) sursele de aprovizionare, ca şi vânzarea
produselor. Acest aşa zis avantaj era relativ, deoarece toate aceste principii
erau şi ele relative şi uneori se dădea o adevărată bătălie de către directori
pentru resurse sau pentru clienţi, statul spălându-se pe mâini de fiecare dată
când previziunile erau alături de realitate. Ambiguitatea sarcinilor de
conducere este o a doua mare piedică a unui bun management şi
interferenţa politicului a fost în permanenţă deşi intensitatea acestei
imixtiuni a variat în timp.
Pe de altă parte, planificarea centralizată ducea la paralizarea iniţiativelor
locale, care n-ar fi avut nici o urmare. De exemplu, cea mai mică investiţie
necesita fonduri specifice, care trebuiau să figureze în plan. Iar dacă se
obţinea o aprobare, ea avea efect mult mai târziu, deci sistem puţin flexibil.
Să nu se uite că orice birocraţie induce termene lungi ale proceselor şi
activităţilor, micşorând enorm eficienţa acelor măsuri care aveau în
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caracteristica lor urgenţa. Aceasta scutea pe directori de unele răspunderi,
iar ocolirea reglementărilor, de altfel dificilă, ducea la pedepse importante,
inclusiv penale. Atunci de ce să te legi la cap ? La fel cu relaţiile comerciale
cu străinătatea, care nu erau posibile decât prin întreprinderi de comerţ
exterior, chiar dacă era vorba de contracte aflate în derulare. Astfel de
efecte negative, din cauza psihologiei de neasumare a răspunderilor, au
făcut multe victime în procesul de adaptare a oamenilor în condiţiile noii
“civilizaţii economice” de după răsturnările din 1989.
O racilă importantă a sistemului de numire a cadrelor de conducere consta
în lipsa de pregătire a celor numiţi privind sarcinile lor specifice. Un inginer
sau economist foarte bun poate deveni un ridicol director, neavând
capacităţi manageriale şi mai ales necunoscând în fond sarcinile specifice
ale funcţiei, mai ales a celor rezultate din legislaţie. Inclusiv la epoca în care
am fost numit director, sarcina mi-a fost încredinţată la ora 9 şi luarea în
primire a postului s-a făcut la ora 14. Cinci ore de pregătire..... Nu existau
nici forme de şcolarizare, nici manuale pentru uzul curent al directorilor, nici
colecţii de legi şi alte reglementări privind întreprinderile, însoţite de un
aparat explicativ. Era vorba de o sarcină capitală care trebuia învăţată ca
mersul pe trotinetă. Situaţia cea mai gravă era aceea a indicatorilor
economici, deoarece rolul directorului financiar era îndeplinit de “contabilul
şef” de multe ori selectat numai pe criterii politice şi fără a avea studii
economice de tip universitar. Din această cauză de incompetenţă am fost
nevoit în două rânduri să solicit ministerului înlocuirea unor astfel de
personaje. Dar am întâlnit şi oameni capabili, care ulterior au promovat
repede şi în a căror experienţă am găsit un adevărat sprijin.
Abia pe la finele anilor ’60 s-a instituţionalizat pregătirea cadrelor de
conducere, pe plan economic, managerial, legislativ şi politic. Este vorba de
faimoasa şcoală CEPECA, care a organizat această pregătire timp de
aproape trei decenii, deşi în continuare unii directori au fost numiţi fără o
pregătire de acest gen în prealabil. Chiar şi şcoala de partid “Ştefan
Gheorghiu” s-a transformat, în această perioadă dintr-o simplă şcoală de
“alfabetizare” a cursanţilor (a aparatului de partid) într-o instituţie cu nivele
mai ridicate. Nu mă pot însă pronunţa asupra eficacităţii acestor instituţii,
deoarece eu nu le-am frecventat, iar informaţiile pe care le-am avut au fost
contradictorii.
Faţă de cerinţele de azi ale economiei, pe plan local sau naţional, soluţiile
manageriale şi economice practicate în epoca “socialistă” pot fi considerate
ca extrem de primitive, în special în perioada anilor ’40…..’60. Perioada
lozincilor şi a lipsei de competitivitate colectivă sunt azi o simplă pagină
tragică de istorie.
Rândurile de faţă au fost scrise cu scopul de a facilita înţelegerea modului în
care se lucra în acea epocă, la care se referă şi această istorie a industriei
electronice.
Tocmai de aceea directorii care au reuşit în ramura electronicii, de care se
ocupă această lucrare, în condiţiile descrise mai sus, trebuie apreciaţi nu
numai ca specialişti, ci şi ca cetăţeni care s-au pus în serviciul economiei
naţionale.
Paris 2012

528

VI.3 ROIREA DE CADRE ÎN SECTORUL ELECTROTEHNIC
ŞI ELECTRONIC
Prof.dr.ing. Dumitru-Felician LĂZĂROIU
“Dar din dar se face raiul” zice o vorbă din bătrâni. Eu o tălmăcesc, în cadrul
intervenţiei de faţă, ca o expresie a modului natural în care, orice grup de
specialişti are tendinţa de „a roi”, de a face „pui”, pe măsură ce activitatea lor
se dezvoltă şi se adânceşte.
Industria electrotehnică din România a „roit” industria „electronică”, având şi
un aport constant de cadre din şcolile create în acest scop, şcoli care nu
existau înainte de a apare această necesitate. În domeniul învăţământului
superior, de exemplu, facultăţile de electrotehnică existau de dinainte de
război şi dădeau unele cunoştinţe din electronică. În anii 50, cum se arată în
această istorie trăită, necesităţile dezvoltării industriale ale ţării au impus
desprinderea de facultăţi specializate în electronică, primii absolvenţi fiind
generaţi în 1956. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în pregătirea cadrelor, de la
nivel profesional (de execuţie), la nivel mediu (maiştri, tehnicieni). Toate
noile întreprinderi din sectorul electrotehnic, la începuturile lor – anii 40/50,
au găsit cadre răspândite peste tot în economie, dar mai ales în sectorul
mecanic. La rândul său, sectorul electrotehnic a furnizat cadre de specialişti
pentru noul sector electronic, creat odată cu naşterea uzinelor Electronica, la
finele anilor ‘50. Nu este vorba de o apariţie ca cea a zeiţei Venus din apele
mării, ci de o construcţie firească, întrucât oricine care-şi iubeşte meseria se
îndreaptă spre noile sectoare, în care adâncirea de cunoştinţe şi activităţi
corespunde cu preferinţele personale. Nu a fost nevoie de transferuri „din
ordin”, decât în foarte puţine cazuri.
Baza materială într-o ramură sau alta a industriei poate creşte rapid dacă se
investesc fondurile necesare. În industria electronică s-a investit la început
în cele 2 unităţi ale uzinelor Electronica – platformele din Baicului şi
Băneasa. Apoi treptat, pe măsura creării unor noi unităţi, cu noi profile, s-au
acordat fonduri specifice pentru investiţiile materiale. Cel mai dificil aspect a
fost acela al concentrării de cadre pentru fiecare unitate creată. Acest
necesar a fost suplinit de faptul că fiecare nouă întreprindere electronică s-a
bazat pe furnituri complexe moderne, bazate pe licenţe din import, ceea ce a
uşurat în special cercetarea, dar şi prin formarea de specialişti la furnizorii
de licenţe. Apoi fiecare nouă unitate a absorbit normal, pe bază de atracţie
profesională, specialiştii răspândiţi în economie. S-au creat şcolile necesare,
la toate nivelele, deşi cu o anumită întârziere. Apoi, pentru execuţie s-au
format mii de persoane la locul de muncă.
A apărut o necesitate bruscă de electronişti la nivelul economiei naţionale,
prin faptul că fiecare nouă dezvoltare din toate celelalte sectoare de
activitate includea şi echipamente „electronizate”, care trebuiau a fi
exploatate şi întreţinute. De asemenea armata îşi avea propriile nevoi, fapt
pentru care ulterior aceasta şi-a creat resurse prin înfiinţarea de noi
specialităţi inginereşti în cadrul Academiei Tehnice Militare. Cele mai acute
probleme de personal au existat în special la începuturile industriei
electronice. La nivelul anilor 1958-1964, când eram directorul uzinelor
Electronica, o mare parte a eforturilor mele era aceea de a găsi sau de a
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forma personalul propriu necesar. M-am putut totuşi descurca şi prin faptul
că am putut crea salarii mai atrăgătoare, dar şi prin transferuri din alte părţi,
cum ar fi specialişti din ICPE (Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru
Industria Electrotehnică). De altfel, singurele unităţi de unde puteam atrage
specialişti erau ICPE şi Institutul de Fizică al Academiei.
Dar să revin la cazul ICPE, unde programul complex de activitate implica
existenţa unor specialişti din : electronica industrială şi profesională,
componente electronice, tehnică de calcul, elemente şi sisteme de
automatizare. Cunosc atât procesul de concentrare de specialişti la ICPE,
cât şi transferurile de personal din şi spre acesta, deoarece am fost
directorul acestui institut între anii 1964 si 1969. La acea perioadă se poate
spune, în general, că cei mai buni specialişti din ţară erau cei din unităţile de
cercetare şi cei din învăţământul superior, deşi nu în exclusivitate. Tocmai
de aceea aceştia formau o sursă de cadre, după cum, de-a lungul timpului a
existat şi o mişcare în sens contrar. De exemplu, din industrie şi învăţământ
au venit la ICPE : profesorul Al.Nicolau, Iuliu Cserveny, D.F.Lăzăroiu,
Roman Stere, Sigismund Slaiher (căruia îi aduc şi pe această cale mulţumiri
pentru colaborarea strânsă pe care am avut-o de-a lungul anilor), Valerius
Stanciu, Valeriu Ciofu, Gh.Hortopan, Remy Herescu, Petcu, Dan Ion, Tiberiu
Ciobotaru, Ştefan Grosu s.a. Unora dintre aceştia li s-a încredinţat
conducerea institutului, ca semn al legăturii strânse dintre cercetarea
aplicativă şi producţie. Dar şi din institut au plecat persoane pentru a ocupa
diferite funcţii în aparatul de stat : Florin Tănăsescu (CNST şi MCT), Nona
Millea (CNST), D.F.Lăzăroiu (MICM şi Ministerul Învăţământului), Nicolae
Vasile (ASRO şi Camera de Comerţ)…
Fără a atribui cercetătorilor o inteligenţă superioară, se ştie că la nivel
mondial numai 2% din populaţia activă prezintă un coeficient de inteligenţă
mai mare de 130, inteligenţa fiind nu numai genetică, ci obţinută şi prin
formare şi specializare. Să mai ţinem seama şi de faptul că nu este suficient
să ai o diplomă, fiindcă există diplome de nota 5, cum există şi diplome de
nota 10, ceea ce nu este acelaşi lucru, cu toate teoriile egalitariste
marxizante. Să ne amintim că încă de acum peste 2300 de ani, marele
Aristotel spunea că „natura n-a creat nimic egal”. Fără a exagera rolul
inegalităţilor, este evident că fiecare îşi poate găsi o activitate potrivită cu
capacităţile personale.
ICPE îşi are sursa în decizia de înfiinţare în 1954 a DPET, apoi ICET
(Institutul de Cercetare Electrotehnică), care a evoluat an de an. Prin forţa
lucrurilor, aici se efectuau lucrări avansate de electrotehnică, dar şi de
electronică şi de automatizări, lucrări ale căror rezultate erau translatate în
producţie. S-a pornit cu modestie, de la „puţin” la „complex”. E şi acesta un
fenomen natural, fiind remarcat încă de Confucius (secolele 6/5 î.e.n.) :
„Este mai bine să aprinzi o lumină mică decât să te lamentezi de marele
întuneric”. În mod normal, anii ‘50 au marcat o creştere a cercetăriiproiectării de maşini şi aparate electrice. De aici necesitatea aprofundării
cercetărilor de materiale electrotehnice, de echipamente pentru producerea
şi transportul energiei electrice, chiar şi de telefonie, potrivit cerinţelor
ministerului tutelar. Aceleaşi cerinţe au impus crearea de noi direcţii în
institut : studiul calităţii şi fiabilităţii, certificarea produselor întregului sector,
protecţia climatică, echipamente de calcul şi echipamente de automatizare.
Amintesc şi domeniul relaţiilor externe, directorul institutului fiind secretarul
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naţional al Comitetului Electrotehnic Internaţional, afiliat la CEI (Geneva),
munca calificată de detaliu fiind asigurată de Jean Weissman.
La acea perioadă, în institut lucrau cca. 600 de salariaţi, pentru ca în 1990
efectivele să ajungă la 3650 de salariaţi, dintre care 750 cercetători atestaţi,
cu un volum de lucrări, exprimat prin cifre contabile de peste 20 de ori mai
mari decât în lunga perioadă a începuturilor. Odată cu creşterea, institutul şia creat o nouă bază materială pe platforma Vitan, în anii ‘70.
Printre primii „pui” ai ICPE se enumără transferul în 1956 al celulelor
redresoare cu seleniu (cercetător Mozes) la uzina Electromagnetica,
trecându-se la o fabricaţie de serie.
În 1957, sectorul de proiectări de fabrici electrotehnice se transferă de la
ICPE devenind independent sub denumirea de Electrouzinproiect. O scurtă
perioadă acesta revine la matcă, dar după aceea din nou independent, din
necesităţi de dimensionare a activităţii sectorului. Cum spunea profesorul
Lichtenberg de la Universitatea din Götingen, în urmă cu 2 secole : „Rătăcim
cu toţii, dar fiecare rătăceşte altfel”.
În anul 1963, necesităţile din domeniul automatizărilor au impus înfiinţarea
Institutului pentru Automatizări (IPA), prin desprindere din ICPE. Instalat în
spaţii noi pe platforma Floreasca, noul institut a evoluat repede şi a avut
rezultate remarcabile. Se menţionează transferuri numeroase de la ICPE :
Marcel Sârbu, Mario Duma, Cleja (comanda strungurilor automate,
telecomande câmpurilor de sonde, a macaralelor), N.Papadache, N.
Costache, Fleischer, Damsker, Gh. Baştiurea, Günter Weinrich ş.a.
Un colectiv de cercetători în domeniul feritelor, ca Valentin Tanach şi Bella
David au contribuit la crearea sectorului de ferite moi şi dure de la
Electronica în anii ‘50, evitând complet importul. Menţionez şi faptul că
ulterior, la Urziceni, s-a creat Fabrica de Ferite, cu personal format la noi.
În 1963, colectivul de semiconductoare de la ICPE se transferă la noua
fabrică de componente de la Băneasa: Bogdan Didiv, Schiteanu, Rittenberg,
care realizaseră primele monocristale de siliciu cu un diametru de 1-2 inch.
Ulterior şi noua entitate face „pui”, prin crearea Institutului de Cercetări
pentru Componente Electronice (ICCE). În cadrul acestui transfer la uzinele
Electronica se menţionează şi profesorul Stere Roman.
În 1966 s-a înfiinţat Institutul de Cercetări Electronice (ICE), sub conducerea
a doi specialişti de la armată : inginerii Buznea şi Bătrâna. În cadrul atragerii
de specialişti către noul institut, cu acordul persoanelor implicate, s-au
transferat de la ICPE 2 sectoare : Secţia de aparate electronice de măsură
şi Secţia de măsuri pentru mărimi neelectrice. Din ICPE menţionez ca
transferaţi : Andrei, Mehedinţi, Stavrică, Alexiu, Covaci, Sergiu Granacu,
Lavinia Vâlcov.
Printre alţi specialişti atraşi aici a fost şi ing. Vartires de la Electronica, un
bun electronist cu care lucrasem bine în perioada 1958-1964.
La înfiinţarea Institutului de Tehnică de Calcul nu s-au putut transfera
specialişti de la ICPE. Micul colectiv al lui Racoviţă deservea nevoile de
calcul ale întregului institut şi nu putea fi dislocat.
Cu toată concentrarea activităţii electronice în cele 2 institute ICE şi ICCE,
cercetări cu acest profil s-au păstrat sau au fost înfiinţate şi în alte unităţi de
cercetare şi uzine. De exemplu IPA a integrat automatizările şi circuitele
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electronice de automatizare, aşa cum era şi firesc. Institutul de cercetare de
la Electroputere, înfiinţat în 1978, s-a ocupat de cercetarea elementelor şi
sistemelor electronice de putere, din componenta locomotivelor electrice şi
diesel-electrice. Întreprinderea Electrotehnica s-a ocupat de cercetaredezvoltare în domeniul imagisticii medicale (aparate Röntgen) etc.
Chiar şi la ICPE, din motive naturale, au persistat cercetări şi proiectări în
domeniul acţionărilor electrice, platforme de foraj marin s.a., unde cercetători
de mare valoare şi-au adus aportul : Dan Finţescu, Dan Ion, Zăroni…, cu
performanţe la nivel occidental. S-a lucrat de asemenea în domeniul
circuitelor de mare putere : dulapuri de alimentare reglată în curent continuu,
instalaţii de alimentare şi reglaj pentru platforme marine de foraj petrolier s.a.
Unele activităţi enumerate îmi sunt cunoscute îndeaproape din perioada
1969-1972, când am funcţionat ca director general al industriei
electrotehnice, electronice şi de automatizări din Ministerul Industriei
Construcţiilor de Maşini, la care ramura noastră era afiliată.
Părăsind electronica, dar rămânând la cazul ICPE, este de menţionat
crearea de filiale de cercetare la Iaşi, Bistriţa, Târgu-Mureş, Sfântul
Gheorghe, contribuind la noile dezvoltări industriale în zone în care industria
lipsise. De asemenea, în 6 locaţii diferite, cu microclimate diferite : marin,
alpin, minier etc., au fost create baze pentru cercetarea materialelor în
diferite condiţii speciale de mediu (în afara instalaţiilor din laboratoarele de
resort), care în condiţii naturale să experimenteze comportamentul
materialelor izolante, al acoperirilor metalice şi nemetalice, rezistenţa la vânt
şi radiaţia solară, la microorganisme în general şi la macroorganisme din
mediul marin în particular – cu rezultate de folosit şi în industria electronică,
mai ales în cazul exporturilor în ţări cu climat netemperat.
Şi dacă vorbim de „pui”, mai subliniez contribuţia ICPE cu specialişti de
înaltă calificare în învăţământul superior, unde unii au devenit profesori şi
conferenţiari la marile universităţi tehnice din ţară. La UPB : Gh.Hortopan,
D.F.Lăzăroiu, Fl.Tănăsescu, R.Cramariuc, E.Kiss, Val. Stanciu, V.Nedelcu,
N.Bichir, V.Navrapescu, F.Hănţilă, N.Vasile, S.Coatu, M.Morena. La
Universitatea Hyperion : E.Diatcu. La Universitatea Sapientza : E.David. La
Universitatea Valahia : N.Olariu, D.Coltuc, W.Kappel, S.Jipa. La
Universitatea Babeş-Bolyai: J.Fazecas.
Alţii în fine, în ultimii ani ai regimului zis comunist, au preferat ca prin diferite
mijloace să emigreze în ţări occidentale, în întreprinderi cu domenii care le
erau cunoscute. A fost o pierdere pentru ţară, dar şi un răspuns cu mijloace
paşnice la condiţiile generale de trai înrăutăţite şi la un climat politic de
suspiciuni fără sfârşit, care s-au înteţit în mod particular în ultimii 15 ani ai
trecutului regim totalitar. Au plecat înainte de anul 1990 astfel : În RFG (în
special la Siemens) – Valer Liuba, M.Checiulescu, A.Sebesch, Fleischer,
E.Rozinsky, Gherda Cosma, Marilena Bicalis-Marinescu (profesoară la
Universitatea din Frankfurt); în Franţa – D.F.Lăzăroiu, Dan Finţescu, Bella
David; în Israel – Minţi Hary, S.Goldenberg; în Elvetia – Adrian Bercu; în
Canada – Nachman; în Brazilia – Bruno Marcus; în Australia – Stere Roman
(profesor la Universitatea din Sidney); în SUA – Const. Arie.
Plecări au avut loc şi după 1990, din motive diferite : În SUA – Săndulache,
A.Aciu, Const. şi Elena Stroe, Costin Ifrim, Popescu Vlad-Stăneşti, Dana şi
Const.Bolintineanu, M.Nicolescu; în Anglia – Mihai Popescu; în Canada –
Nic. Comănescu, Cristian Popescu; în RFG – Dan Sămărăscu.
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Orice interpretare a acestor rânduri ca fiind un omagiu adus regimului trecut
este profund eronată. Este evident că orice dezvoltare într-un anumit
domeniu are drept condiţie şi corolar în acelaşi timp atragerea şi formarea
de cadre. Este meritul specialiştilor din cercetarea electrotehnică, electronică
şi de automatizări de a se fi ridicat prin muncă la nivele superioare, iar
succesele lor în străinătate n-au făcut decât să confirme această apreciere.
Este şi meritul seniorilor, al profesorilor acestora, care au contribuit la
pregătirea profesională personală a elevilor lor, sau a colegilor mai tineri în
derularea temelor de cercetare întreprinse. Şi dacă am vrut să scot la lumină
aspectele de mai sus, este evident că m-am ghidat după cunoscutul
dramaturg grec (secolul 5 î.e.n.), care spunea : „Nu lucrurile zăpăcesc
oamenii, ci oamenii zăpăcesc lucrurile”.
Ca postscriptum îmi cer iertare dacă nume valoroase lipsesc din enumerările
de mai sus şi este sigur că lipsesc. De asemenea pentru grafii eronate sau
alte date incorecte eventuale. Totul este involuntar, deoarece n-am avut la
dispoziţie documentaţii în acest sens, liste de „intrări-ieşiri”. Totul provine din
memorie, unde datele au fost stocate în mod aleatoriu, cum şi din discuţii
recente cu „veterani”.

VI.4 POLITICA MEA DE ANGAJĂRI ŞI DE PERSONAL LA
UZINELE ELECTRONICA
Prof.dr.ing Dumitru-Felician LĂZĂROIU
Am vorbit câte ceva despre tema aceasta şi doresc să revin cu unele detalii,
care să ilustreze cât mai bine dificultăţile unui director, atunci când el dorea
nu numai binele întreprinderii, dar şi al oamenilor.
Când în 1958 am fost numit director de întreprindere, care avea să devină
„uzinele Electronica”, atmosfera politică din ţară, mai ales în economie era
mai relaxată. Subliniez trei elemente hotărâtoare pentru sectorul industrial,
care priveau direct conducerile întreprinderilor.
În primul rând exista o recentă hotărâre a conducerii partidului, care
recunoştea drept conducător şi responsabil unic într-o întreprindere pe
directorul (general) al acesteia. Se evita astfel cacofonia rezultată mai peste
tot, datorită intervenţiilor şi pretenţiilor organelor locale de partid, de sindicat,
de tineret…care se amestecau în treburile profesionale, ca şi în politica de
personal a întreprinderii. Ceea ce nu scutea de răspunderi nici pe director,
nici cadrele tehnice, prinse între ciocan şi nicovală.
Al doilea element era faptul ca întreprinderea Radio Popular, în care
fusesem numit director se afla în transformare, urmând să devină baza unei
industrii electronice naţionale. Aceasta era deci în continuă creştere şi avea
neîncetat nevoie de personal suplimentar, mai ales calificat, deci greu de
găsit. De abia se înfiinţase o facultate de electronică şi aceasta avea puţini
absolvenţi, cererile pe ţară de astfel de specialişti fiind de câteva ori mai
mari, în toate ramurile industriale. Nu existau şcoli profesionale, tehnice şi
de maiştri în domeniul electronicii. Personalul de execuţie trebuia să fie
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format în întreprindere; în decurs de 3 ani, la uzinele Electronica au fost
şcolarizate şi format intern peste 1300 de persoane, care nu aveau în
prealabil nici o calificare. Şi în alte specialităţi situaţia era aproape
asemănătoare, mai ales că fără transfer acceptat, oamenii se codeau să-şi
da demisia de la locul lor de muncă pentru a se angaja la Electronica,
deoarece în acest caz – după lege – aceştia pierdeau unele drepturi
salariale. Şi totuşi s-au găsit şi persoane care, atrase şi preocupate de
profesiunea lor, au acceptat să se angajeze chiar prin demisie.
Al treilea element îl constituia relaxarea politicii represive din ţară, cei mai
mulţi condamnaţi politici fiind eliberaţi, deşi după aceea angajarea lor într-o
întreprindere era de multe ori în mod sistematic refuzată de serviciile de
cadre (denumirea de atunci a serviciilor de personal). Dar era vorba totuşi
de un rezervor posibil, în care să se detecteze valori profesionale.
Aceste 3 situaţii sau elemente generale conjugate au constituit un tablou
complex, cu care trebuia să mă descurc. Era vorba de interesele
întreprinderii, pentru care problemele de personal erau esenţiale. Pe de altă
parte, situaţia şi interesele obiective mi-au uşurat aplicarea unor principii
largi, umaniste, care făceau parte din concepţiile mele fundamentale, fără să
pierd din vedere interesele întreprinderii, dar nici justificările eventuale la
care mă aşteptam în faţa imixtiunii politice. Ca urmare a educaţiei primite şi
a propriei experienţe de viaţă, mi-au fost totdeauna străine ura de clasă şi
ura de rasă. Acestea, ca orice extremisme, transpuse în politica de stat, au
avut consecinţe dramatice pentru toţi cei care cădeau victime ale Molochului
totalitar. În România comunistă, aceste două tipuri de ură instituţionalizată sau imbricat, dar cu intensităţi diferite de-a lungul anilor. Ori de câte ori a fost
necesar şi posibil, am trecut peste practici generalizate de fapt, dar care nu
erau afişate în mod oficial. Unele angajări şi/sau promovări le-am făcut prin
încălcarea politicii reale de cadre (dar nedeclarată) a partidului. Mi-am luat
însă şi unele precauţii, pentru a nu cădea şi eu victima Moloch-ului, nici
pentru a nu deveni un Don Quichotte naiv. Nu eram, evident, singurul care
gândeam şi acţionam astfel, dar am constatat şi multă laşitate la unii
conducători în a traduce în viaţă propriile lor principii corecte în teorie, la
care însă renunţau. E adevărat că această laşitate sau lipsa ei erau
„adulmecate” de copoii dictaturii, cu consecinţele cunoscute. Dar se ştie şi
faptul că laşitatea devenea astfel complicea oprimării.
Nu mă gândisem niciodată că aş fi putut deveni director de întreprindere
industrială, mai ales la vârsta de 32 de ani. Dar dacă faptul s-a petrecut,
atunci m-am hotărât pe cât posibil să nu mă abat de la convingerile mele
personale, cu toate că eram conştient de dificultăţi, ca şi de pericolele care
mă pândeau în urma deciziilor mele în materie de personal. Nu era vorba
nici de un târg de genul „do ut des”, eu nu aveam nici un avantaj, doar
întreprinderea era în câştig, cu atât mai mult cu cât se stabilea o legătură
trainică între salariat şi uzină.
Aşa se face că, într-o perioadă când mulţi ofiţeri cu pregătire tehnică
superioară erau eliminaţi din noua „armată a poporului”, am satisfăcut orice
cerere a unor ofiţeri scoşi din armată. Era şi un gest uman, dar şi un act
realizat în interesul întreprinderii, socialistă sau ba. In această categorie s-a
încadrat, de exemplu, şi fostul meu coleg de facultate maiorul Dănciuloiu, un
om ceva mai vârstnic, care se prezentase la mine fiind şomer. Cu el a fost o
poveste. Din motive pe care nu le-am priceput, colegul meu nu era agreat de
şeful secţiei sale, de altfel un tânăr capabil. Acest şef de secţie a venit la
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mine cu şeful sindicatului local, cerându-mi să îl scot de Dănciuloiu de la ei.
Eu eram un spirit franc. Le-am spus aşa : „Dănciuloiu este un inginer şi nu
se poate să nu-i găsiţi o folosinţă a pregătirii sale. Eu nu-l pot da afară,
fiindcă a fost coleg cu mine şi ce spuneţi voi nu stă în picioare, el
nesăvârşind nici o abatere. Câtă vreme voi fi eu director, Dănciuloiu rămâne
unde este. Eu ştiu că aţi angajat tot felul de neveste, nepoate şi amante, cu
pregătire discutabilă, dar n-am zis nimic. Nici voi nu aveţi dreptul să-mi cereţi
aşa ceva”. Şi aşa a rămas definitiv. Dănciuloiu a ajuns mai târziu la Paris, nu
ştiu când şi prin ce împrejurări. Nu ştia cum să-mi mulţumească, ceea ce mă
stânjenea, fiindcă eu acţionasem în acord cu propria mea conştiinţă, nu
pentru a face o favoare. Dănciuloiu a murit între timp, Dumnezeu să-l
odihnească.
Un alt caz : colegul meu de liceu şi facultate Ovidiu Ionescu m-a rugat să-l
angajez pe unchiul său, inginer chimist Pascal Popescu, provenit de la IAR.
Acesta fusese dat afară pe motive politice şi nu găsea un loc de muncă din
cauza „dosarului”. L-am angajat imediat şi mi-a fost efectiv de mare folos.
Am şi publicat împreună nişte studii experimental-ştiinţifice.
Persoane ieşite din închisori politice, cu studii, le-am angajat de asemenea.
Chiar declaram deschis, cu orice prilej, inclusiv în diferite şedinţe, ca să
priceapă toată lumea, că avem stringentă nevoie de specialişti, oriunde s-ar
găsi aceştia, ceea ce era un mare adevăr, şi nu o simplă declaraţie formală
de acoperire. Creasem astfel o atmosferă de înţelegere şi de neutralizare a
oricărei discriminări în politica de angajări. Aşa am angajat, de exemplu, pe
Sanda Culescu, o tânără economistă capabilă, care ieşise din închisoarea
politică de femei de la Mîslea. Ea a avansat mai târziu chiar la Centrala
industriei electronice, şi datorită unor împrejurări fortuite am rămas prieteni
până în ziua de azi. Astfel de cazuri au fost mai multe. Ştiam că era vorba
de acţiuni pe muchie de cuţit, justificate însă de necesităţi obiective, cum şi
din motive de conştiinţă personală.
În acea perioadă, unii specialişti fuseseră daţi afară din posturi de
conducere. Astfel, Anton Mahalnitski, un om în vârstă care-mi fusese inginer
şef mai înainte, când lucrasem la UMEB, a fost scos din funcţie pe motive
„de clasă”. A venit la mine, deşi nu fuseserăm în cei mai buni termeni, şi mia zis că acceptă orice post dacă este angajat. Eu i-am propus să şi-l aleagă
singur. A rămas uimit, şi astfel a devenit consilierul meu tehnologic, un
eficient colaborator pentru dezvoltarea tehnologică a uzinei, care necesita
mult efort tehnic şi intelectual, dar şi experienţă.
Situaţii de acestea au fost numeroase şi nu a existat nici un singur caz în
care să refuz angajarea unui specialist. De altfel şi în privinţa
nespecialiştilor, când eram solicitat de vreun prieten, sau de rude din uzină,
dădeam curs acestor solicitări. Era vorba de persoane mult mai fiabile decât
nişte necunoscuţi oarecare, luaţi de pe stradă, cum era uneori cazul,
deoarece primii beneficiau de o anumită garanţie. Eram foarte larg în
această privinţă, fiindcă fondul de salarii şi numărul de posturi planificate
erau în continuă creştere, ca urmare a sporurilor mari de producţie, bine
înţeles planificate şi ele (dar realizate şi depăşite întotdeauna, cât timp am
fost şeful acestei întreprinderi).
De la Politehnică au fost mai multe cadre didactice date afară, având „rude
în străinătate” (adică evrei), sau pe alte motive. Fiind vorba de persoane cu
o bună pregătire, i-am angajat cu plăcere şi încredere, printre care pe fostul
meu coleg de facultate Moni Berladschi, conferenţiar la Facultatea de
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Electronică. Şi el a părăsit ţara ulterior, anume a emigrat în Israel. L-am
revăzut la Paris, cu prilejul unei întâlniri colegiale anuale (devenită
tradiţională, deşi rândurile noastre se subţiază mereu).
A fost mai greu cu conferenţiarul Vlad Pauker demis tot de la Facultatea de
Electronică. A venit la mine cu o cerere de angajare. I-am spus că sunt de
acord cu solicitarea sa, dar să vină peste o săptămână, cazul său fiind
special, ceea ce el a recunoscut pe loc. Într-adevăr, de data asta cazul mă
depăşea, fiind fiul Anei Pauker, fosta reprezentantă a Kominternului, căzută
în dizgraţie, în lupta internă de putere. Dar eu am contestat întotdeauna
prigonirea rudelor pentru că cineva din familie ar fi făcut fapte reprobabile.
Aşa că m-am dus la primul-secretar de la raion (sector), căruia i-am expus
cazul. El mi-a zis imediat : „Nu, nu-l angaja ”. Atunci i-am făcut o
demonstraţie dialectică. E vorba de un specialist, pentru a cărui formare
statul a cheltuit bani. Dacă devine măturător de stradă, cine pierde ? Şi apoi
partidul spune că fabrica este creuzetul care formează pe oameni, inclusiv
ideologic, ceea ce se poate aplica şi lui. A rămas pe gânduri şi a cerut să-l
sun a doua zi, fiind desigur obligat să raporteze mai sus. A doua zi mi-a
comunicat acordul, cu condiţia să-l pun într-un loc fără multe contacte cu
alţii. Când Vlad a revenit, i-am spus că este OK. M-a întrebat cu timiditate
ce loc de muncă va avea şi i-am spus : „N-aveţi decât să vă alegeţi”. A
rămas surprins şi mi-a zis cu jumătate de gură : „La transistoare”. Mi-am dat
acordul, m-am suit cu el în maşina întreprinderii şi ne-am dus la secţia de
componente electronice de pe platforma Băneasa, care s-a construit şi pus
în funcţiune sub supravegherea mea. Aici i-am găsit un birou la capătul unui
coridor mai izolat al liniei de transistoare, aşa încât nimeni să nu poată să-mi
impute că n-aş fi respectat recomandarea ce mi se făcuse în acest sens.
Vlad a emigrat mai târziu în Franţa, unde l-am întâlnit în 1984. M-a invitat la
el şi am depănat amintiri. El şi soţia sa lucrau la Philips-France, ceea ce
oricum era o garanţie profesională, constituind o confirmare a deciziilor
mele.
În cadrul aceluiaşi val de epurări anti-evreieşti, mai mulţi specialişti, nu
numai cei de la Politehnică, începând cam din anul 1960, erau concediaţi
sistematic din instituţii centrale, ca de exemplu din CSP (Comitetul de Stat al
Planificării), din ministerul nostru şi chiar din aparatul tehnic de la ziarul
Scânteia, organ de presă al PCR. Am dat curs favorabil atunci când unii
dintre aceştia au solicitat angajarea în întreprindere, cu folos pentru noi toţi.
De altfel, din aceasta cauză, aflasem că în uzină se făceau pariuri dacă
eram sau nu evreu. Limitaţi şi primitivi …
Toate lucrurile astea nu erau pe placul bolşevicilor mei de la cadre (eu îi
găsisem în funcţie, nu erau numiţi de mine). Şeful Serviciului de Cadre, un
fel de filtru politic, care lucra ca ofiţer acoperit de securitate, a refuzat să
angajeze câteva persoane, care au venit la mine să mi se plângă de
nerespectarea promisiunii mele. I-am atras atenţia că nu i-am cerut avizul şi
că pe cererea de angajare am scris clar : „se aprobă” , sub semnătură
proprie. Era deci vorba de insubordonare, de nerespectarea unei dispoziţii a
mea. Cu toate acesta, el a perseverat în refuzul său, sub diferite pretexte
puerile de origine socială şi alte fleacuri politice. Atunci i-am spus pe loc că
este destituit, pentru refuz de sarcină. În zece minute, acesta a primit decizia
de destituire semnată de mine singur, şeful Organizării Muncii refuzând, de
frică, să o contrasemneze. După vreo jumătate de oră, am fost chemat de
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secretarul de partid al întreprinderii, la sediul Biroului organizaţiei de partid.
Era acolo prezent tot biroul de partid, din care 3 erau de la cadre ! Mi s-a
cerut să revin asupra deciziei, dar eu am ripostat că nu voi reveni, fiind
vorba de un act de rebeliune, în dauna economiei naţionale. Atunci cei 3 de
la cadre au început să vocifereze şi să mă insulte. Am ripostat, spunând că
cei care nu respectă pe conducătorul unităţii, numit cu aprobarea organelor
de partid, se fac vinovaţi de insubordonare făţişe si că deci din acest
moment sunt schimbaţi toţi din funcţie şi trecuţi în producţie cu meseria lor,
dacă au vreuna. Am plecat, spunând că nu accept insulte. Decizia le-a venit
tot peste 10 minute, rămânând la cadre, în funcţie, doar secretara serviciului.
Un sfert de oră mai târziu am fost chemat de primul secretar al raionului. Mam dus la el şi mi-a cerut explicaţii. I le-am dat. Mi-a răspuns că aparent aş
avea dreptate, dar că trebuia totuşi să mă fi consultat în acest caz cu el. Iam răspuns politicos, dar verde, că serviciul de cadre nu are un statut
special după cunoştinţa mea; dacă l-ar fi avut mi s-ar fi comunicat, dar
nimeni de la organele superioare de partid şi de stat nu mi-a dat instrucţiuni
în acest sens, dacă ar fi existat. Şi, în definitiv, era vorba de insubordonare
şi de sabotare a economiei naţionale. L-am lăsat pe gânduri, dar a doua zi
m-am trezit cu o comisie de anchetă de la Comitetul Central al PCR.
Tevatură mare…
Comisia, destul de numeroasă, a stat o lună de zile în uzină şi a tot discutat
cu zeci, poate sute de salariaţi. Cum mă bucuram de o anumită popularitate
prin stilul meu franc şi apropiat de oameni, prin principialitate, dar şi prin
recompensarea muncii cu premii lunare (consecinţa îndeplinirii tuturor
indicatorilor de plan) şi salarizare la maximul permis, lumea m-a susţinut. La
sfârşit, în şedinţa de concluzii ale anchetei, se confirmau măsurile mele, dar
mi se dădea un avertisment verbal fiindcă nu mă consultasem, chipurile, cu
organele de partid. Secretarul de partid a primit vot de blam şi a fost scos
din munca de partid. S-a numit un nou secretar de partid, chiar cel ce
condusese ancheta, activist de la CC al PCR, un tip simpatic şi inteligent, cu
care am şi rămas în relaţii de prietenie, constituind un adevărat sprijin
profesional şi politic pentru mine. S-a numit un nou şef de cadre în persoana
unui colonel de la armată, disciplinat şi cu bun simţ, şi cu care am rămas de
asemenea în relaţii de prietenie. Dar nimeni nu mi-a cerut să semnez vreo
hârtie în acest sens…Eram deci bine încadrat, după cei cu gândirea
dogmatică. Menţionez că şeful de cadre pe care îl destituisem a fost imediat
angajat în Direcţia de cadre a ministerului, probabil drept compensaţie
securistă...
Să nu se creadă că nu mi-a fost teamă ! Dar nu din motive de post, pentru
că spusesem în diferite ocazii, că dacă sunt schimbat mi se face un serviciu.
Mă săturasem să lucrez peste 12 ore pe zi, mai ales că un director, în acel
timp, avea un salariu nu cu mult peste acela al unui şef de serviciu. Salariul
divizat la numărul de ore îmi era defavorabil, nu ca în Occident, unde un
PDG cu mai mult de 3000 salariaţi şi cu o cifră de afaceri corespunzătoare
este remunerat cu zeci de mii de dolari lunar.
Rândurile de faţă, sub formă de ciornă, le-am scris cu mai multe luni în
urmă. Apoi le-am difuzat pe internet mai multor prieteni din acea perioadă,
cu scopul de a corecta sau completa afirmaţiile făcute. Am primit mai multe
mesaje, cum sunt cele de mai jos.
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Astfel, inginerul Mundi Slaiher de la ICPE (azi pensionar) protestează că nu
am relatat şi cazul său. Când era asistent sau şef de lucrări la Facultatea de
Electrotehnică, i s-a desfăcut contractul de muncă pe probleme de rude care
deja solicitaseră plecarea din ţară, deşi nu acesta era cazul său. I-am oferit
un post la proiectare, la uzina Electronica. Aici, cu o colaborare restrânsă, a
conceput o metodologie de optimizare a dimensionării transformatoarelor de
reţea, obţinându-se importante economii. Apoi l-am sprijinit să treacă în
cercetare la ICPE, ca şef de laborator, unde munca lui a fost apreciată şi
stabilind între noi o relaţie de colaborare (cărţi şi articole scrise împreună),
dar şi de prietenie. Iată ce-mi scrie Mundi : „Dacă nu se întâmpla această
angajare, în special la ICPE, evoluţia mea profesională ar fi avut mult de
suferit”.
Inginerul Felix Lazăr din Israel mi-a amintit cazul său. Era şef de serviciu la
CSP, când a fost concediat de preşedintele instituţiei – Gh. Gaston Marin,
pentru că ar fi încălcat instrucţiunile care prevedeau interzicerea de investiţii
în zonele cu populaţie maghiară sau secuiască; or, el aprobase o fabrică de
cabluri la Târgu-Mureş. Felix zice că l-am „cules efectiv de pe stradă”, fiindcă
era la şomaj, oferindu-i postul de responabil de întreţinerea echipamentelor
de producţie, la secţia de componente de la Băneasa. Şi adaogă Felix : „Am
simţit tot timpul prietenia ta şi am să-ţi port toată viaţa un sentiment de
prietenie, de frate”.
Inginerul Irimia Solomon din Canada mi-a amintit că am angajat-o în
întreprindere pe o rudă a sa. Era vorba de o fiziciană cu „diplomă de merit”
Gh. Gheorghiu-Dej, angajată la Institutul de Fizică Atomică. Ea fusese
concediată de îndată ce depusese cerere de plecare din ţară. Acest element
capabil a integrat colectivul meu de fizicieni.
Dr. ing. Marilena Marinescu, profesoară la Universitatea din Frankfurt, mi-a
reamintit povestea ei. În ultimul ei an de studii la Politehnică familia sa a avut
o probleme financiară dificilă. Ea a hotărât să se angajeze la Electronica,
ceea ce am făcut imediat, neexistând texte legislative care să interzică
operaţia. Îi cunoşteam valoarea, deoarece îmi fusese studentă. Când şi-a
luat diploma odată cu colegii săi, Marilena urma să fie repartizată în
producţie ca stagiară. Deşi avea cele mai bune note, a fost degradată din
ordinea listei de opţiuni, deoarece potrivit cu instrucţiunile Comisiei de
repartiţii fiecare absolvent mai avea o notă şi anume politică. Tocmai de aici
venea faptul că un student de valoare medie putea ocupa locul 1 la
preferinţe. Iar ea ar fi trebuit să se prezinte la Reşita. Am recurs la o metodă
ocolită. Am scris Comisiei că nu este nevoie de repartizarea sa, deoarece
era de un an salariata întreprinderii, unde are lucrări importante în curs. Şi
aşa Marilena a rămas în Bucureşti, iar mai târziu s-a transferat la ICPE,
unde lucrările sale au avut rezultate de valoare.
În fine, un alt fost colaborator mi-a reamintit „goana” după absolvenţi cu
studii superioare, din domenii diferite, inclusiv umaniste. Mulţi dintre aceştia
erau refuzaţi de întreprinderile la care ei fuseseră repartizaţi, iar eu îi ceream
pe toţi aceştia, spre mirarea Comisiei. Numai că ei nu pricepeau avantajul
creşterii ponderii celor cu studii superioare, oricare acestea ar fi fost, într-o
întreprindere industrială, cum ar fi la redactarea de referate, la traduceri, la
biblioteci, în redactarea prospectelor comerciale.
Puica Leuchter din Germania mi-a reamintit cazul său, din perioada când
lucram amândoi la Ministerul Învăţământului. Ne cunoşteam încă din timpul
studiilor liceale. Făcuse cerere de plecare în RFG şi îi era teamă de
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consecinţe. Era probabil vorba de o plecare „cumpărată. Când a venit hârtia
de la Ministerul de Interne pentru a i se desface contractul de muncă, i-am
arătat că depun documentul într-un sertar sub cheie, unde „îl uit”. Şi astfel,
fire sensibilă, Puica a fost extrem de mulţumită că a putut lucra până la
obţinerea paşaportului.
Toate acestea sunt adevăruri legate de necesităţi obiective, care
corespundeau totodată intereselor personale ale unor specialişti cu dificultăţi
artificial create în viaţa lor. Şi fireşte că lista lor nu se opreşte aici.
Cu acest subiect nu doresc să-mi asigur merite umanitare, n-am făcut decât
să mă comport în strictă legătură cu interesele reale ale societăţii, să înlătur,
ori de câte ori a fost posibil, piedicile şi nedreptăţile întâlnite.
Nu doresc nici să consider că relatările mele ar face parte din categoria „rara
avis”, deoarece şi alte persoane cu munci de răspundere au procedat în
mod similar. Era vorba de o dezicere faţă de normele sălbatice de relaţii
sociale impuse de partidul unic, deşi aceasta nu constituia o acţiune uşoară
şi la îndemâna oricui.
Dar de schimbat tot am fost, dar ceva mai târziu, în 1964, la cererea lui
Florian Dănălache, primul secretar al organizaţiei de partid a Capitalei, un tip
limitat, extremist, un profitor parvenit, cu profil de rechin. Ministrul m-a
chemat la el şi mi-a descris scena întâlnirii lor. Dănălache i-a cerut
ministrului schimbarea mea din funcţie. Ministrul şi-a exprimat mirarea,
întrucât rezultatele muncii mele erau exemplare (după el) şi i-a reamintit că
de curând uzinele Electronica primiseră chiar „steagul de producţie” pe
Capitală, decernat de însăşi organizaţia de partid a Capitalei, ceea ce
constituia o performanţă (acest steag reprezenta recunoaşterea uzinei ca
fiind cea mai performantă din Capitală). Dănălache a fost de acord asupra
acestui punct, dar m-a acuzat că aş fi utilizat în mod curent şi iterativ
„metode capitaliste”, ceea ce ar fi reprezentat un model greşit pentru
activitatea altor directori, un „exemplu rău”. Cred şi eu, fără metodele mele
de lucru, categorisite a fi avut caracter „ capitalist”, n-aş fi putut realiza
sistematic indicatorii de plan, ceruţi tot de Savonarola. Eram deci „acuzat”
ferm de mai multe „rele fundamentale” : angajări pe posturi numai pe bază
de criterii profesionale; excluderea politicii de clasă faţă de personal;
premieri şi avansări salariale numai după merite profesionale, punând capăt
premierii pe criterii politice şi sindicale; propuneri pentru trimiteri în
străinătate exclusiv pe bază de criterii profesionale şi de cunoaştere a
limbilor străine adecvate; introducerea sistemului de angajare în benzile de
montaj după un examen preliminar cu teste, sistem introdus de mine cu
ajutorul Academiei Române (laboratorul de Psihologie al profesorului Ralea);
transformarea cabinetului medical într-o secţie de cercetare a sănătăţii
muncii, în colaborare cu Ministrul Sănătăţii, soluţie mult apreciată de
salariaţi; refuzul de a ceda presiunilor partinice (a se vedea chestiunea
„epurării” serviciului de cadre), cum şi promovări fără spirit de clasă. Ministrul
a fost constrâns să accepte, nu avea încotro.
Dar, mi-a adăogat ministrul, el are nevoie de mine şi mă numeşte director
adjunct ştiinţific la ICPE (Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria
Electrotehnică), dar girând şi postul de director al institutului, care era
întâmplător liber în acel moment. Eu am zis că îi mulţumesc din inimă,
deoarece altceva este să lucrezi în cercetare, domeniu care constituia
pentru mine o satisfacţie intelectuală. De altfel activitatea de cercetare de-a
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lungul anilor, inclusiv în uzina Electronica, a constituit pentru mine o
activitate privilegiată, având atât participare personală la unele lucrări, dar şi
publicaţii pe teme specifice în domeniu. Tot ca „metodă capitalistă”
pesemne, am incitat specialiştii să scrie în reviste de specialitate, la Editura
Tehnică şi la alte edituri cu specific. La Electronica constituisem un colectiv
cu scopul de a scrie şi publica o carte, în care să se prezinte tehnologiile
specifice industriei electronice, carte care şi până azi a rămas singura
lucrare de acest fel. Asigurasem de asemenea colaborări tehnico-ştiinţifice
cu Facultatea de Electronică, cu institutele Academiei şi cu alte instituţii cu
profil de cercetare. Eu eram relativ satisfăcut pe plan profesional de
performanţele mele în construirea bazelor unei industrii electronice în ţară,
dar mi-era lehamite. Multă muncă, multe adversităţi, puţine satisfacţii.
îndeplinisem ceea ce îmi ceruse în 1959 personal Gh. Gheorghiu-Dej, într-o
discuţie fără martori. El mă convocase la el acasă, pentru a-i prezenta
mostre ale producţiei noastre, în vederea studierii creării unei industrii
electronice în România, hotărâre devenită publică ulterior; dar despre
aceasta voi vorbi cu alt prilej.
Mai fac doar o menţiune: deşi aveam dreptul legal de acces la dosarele de
cadre ale personalului, am refuzat permanent să fac uz de acest acces,
nevoind să devin nolens-volens politruc.
După un an, când Dănălache n-a mai fost prim secretar la organizaţia
Capitalei, ca urmare a politicii de partid de „rotire a cadrelor”, ministrul mi-a
dat decizie definitivă de director (general) la ICPE. Ce fel de coordonare în
viata politică ?
Mai menţionez că în viaţa mea am fost destituit de 5 ori din funcţiile
îndeplinite, de fiecare dată din motive politice, niciodată din motive
profesionale, ultima destituire fiind cea din funcţia de profesor la Politehnică,
atunci când am cerut un paşaport pentru plecarea definitivă din ţară. Dar
asta este altă poveste, care merită a fi cândva narată.
P.S. Nu am putut avea o astfel de politică de cadre în funcţiile mele
ulterioare, după plecarea mea de la Electronica şi apoi de la ICPE, deoarece
aceste funcţii aveau un caracter diferit. Dar pe cât posibil am păstrat
principiile menţionate. Era vorba de alt mediu şi de alţi indicatori economici,
de altă natură. Privitor la colegialitate, i-am susţinut pe toţi foştii mei colegi,
când împrejurările au fost de asemenea natură. Mai ales în ICPE, dar şi la
Electronica, am „garantat” în scris pentru cereri de concediu în străinătate,
dintre care cei mai mulţi au emigrat : în Elveţia, Franţa, Germania, USA,
Canada, Israel etc.). Potrivit regulilor stabilite, trebuia ca eu să semnez ca
director, alături de şeful serviciului de cadre, la cererea ofiţerului de
securitate oficial desemnat pe lângă institut, o caracterizare a petentului care
urma să plece temporar (dar şi să revină în ţară). De exemplu, Dan Finţescu
a plecat în vacantă în Franţa, aprobare pentru care am semnat, deşi ştiam
amândoi în mod tacit că el va „uita” să se întoarcă, aşa cum a fost cazul şi
cu alţii.
Şi mai sunt şi alte cazuri, inclusiv în Ministerul Construcţiilor de Maşini, în
Ministerul Invăţământului, unde am funcţionat ca director general, cum şi în
Politehnică, unde am funcţionat ca profesor, dar cu mai puţină semnificaţie
din punct de vedere al politicii de cadre, deoarece funcţiile mele pur şi
simplu nu comportau astfel de atribuţii.
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De altfel, ne mai având funcţii de conducere, în ultimii 10 ani, cât am rămas
în ţară, numai la catedră, nu am încetat să studiez şi să scriu cărţi şi articole
de specialitate, ceea ce am făcut cu o deosebită plăcere intelectuală.
Paris 2012
VI.5 FOTO-RAID PE PLATFORMA PIPERA
http://www.simplybucharest.ro/?p=6873
scris de Ando, ing. ERNEST ANDONE
Am lucrat pe platforma Pipera înainte de 1989 şi vreo doi ani după. Nu am
nici sentimente de mândrie şi nici prejudecăţi. Aşa a fost să fie. De atunci,
am mai trecut în zonă cu diverse treburi şi trebuie să mărturisesc că, deşi de
fiecare dată vedeam schimbările, din ce în ce mai substanţiale, nu mi-a
trecut prin cap să fac şi fotografii.
Aşa că, în ideea de a nu uita complet vechile repere, recent am făcut un
foto-tur pe platformă pe care o să-l comentez în continuare.
De la început, precizez că o să abordez doar zona cuprinsă între Bd.
Dimitrie Pompei şi str. Fabrica de Glucoză, cam pe unde era înainte
aerodromul Pipera.
În fapt, platforma industrială însemna şi CIL Pipera adică unul din cele mai
importante combinate din industria lemnului din ţară, plus institutul – ICPIL aflat, mai jos, la intersecţia străzilor Gara Herăstrău cu Fabrica de Glucoză,
plus liceul de specialitate situat pe bd. Dimitrie Pompei.
Dar asta este zona pe care o ştiu cel mai bine şi despre ea o să scriu. Am
încropit şi o hartă ajutătoare:

Capătul tramvaielor 16 si 36:
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Este într-adevăr altceva decât înainte - cel puţin în partea dinspre stradă. Se
vede că s-a intervenit, s-a curăţat şi toaletat. Să recunoaştem însă că este şi
greu să menţii curăţenie într-o zonă vitregită de vecinătăţi: mă refer în
special la blocurile (iniţial de nefamilişti) aflate încă în spate, în imediata
apropiere.

Puţin mai încolo, spre str. Gara Herăstrău, este sediul Ana Pan - clădire
nouă, iar apoi, tot pe partea dreaptă, este fostul liceu industrial de
electronică, acum Colegiul tehnic Edmond Nicolau.

Fosta cantină a liceului arată, acum, cam în
halul ăsta:

Pe colţul dintre Dimitrie Pompei şi str. Gara Herăstrău avem clădirea Nova
Building.
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Aici în intersecţie, de pe dâmbul de vizavi, se zăreşte ce a mai rămas
din FEA (Fabrica de Elemente de Automatizare).

Clădirea se află pe Calea Floreasca dar fiind - din câte ştiu - prima ridicată în
zonă, fabrica era considerată ca parte integrantă din ”platforma electronicii”.
Acum este sediul holdingului Romenergo

FEA a fost construită cu consultanţă şi asistenţă de la firma
japoneză HOKUSHIN şi a constituit din punct de vedere concepţie,
organizare etc. modelul pentru alte ulterioare fabrici din branşă.
A sosit momentul să fac o precizare: pentru uşurinţa expunerii voi folosi, de
multe ori, expresia “pavilion administrativ”. În fapt, în majoritatea acelor
blocuri (în general cu 5-6 etaje) erau amplasate (pe lângă serviciile conexe)
secţiile de montaj, diverse laboratoare, departamentele de cercetareproiectare etc. Şi după cum se va vedea, mare parte din aceste clădiri au
supravieţuit fiind rapid adaptabile la diverse modificări, reîmpărţiri interioare
etc. În plus, multe fiind ridicate după cutremurul din 1977, au structura de
rezistenţă bine dimensionată şi executată.
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Acum, aşa spuneam, din FEA a rămas doar pavilionul administrativ; secţiile,
magaziile, anexele au fost demolate şi după ce terenul a stat ceva timp în
stand-by, văd că acum s-a deschis un front de lucru (parcă se discuta, la un
moment dat, de un proiect numit Floreasca City. Ăsta o fi ? Nu ştiu.

Revenind pe platforma propriu-zisă, o să parcurgem în sens invers bd.
Dimitrie Pompei adică spre şos. Petricani. Pe dreapta, vizavi de
capătul tramvaiului 16, este gardul de beton al unei foste unităţi
militare care, din câte ştiu, repara aparatură şi echipamente radar,
radiolocaţie; se şi vede ceva în acest sens în imagine.

Această unitate militară ocupa o suprafaţă foarte mare, mărginită de cele
doua artere importante: Dimitrie Pompei şi Fabrica de Glucoză. Nu ştiu ce şi
cât mai este unitate militară. Cert este că Muzeul Aviaţiei a preluat câteva
din hangarele unităţii pentru a-şi amplasa exponatele. Intrarea în muzeu
este situată mai jos, la intersecţia străzilor Fabrica de Glucoză cu Gara
Herăstrău.
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Paralel cu linia tramvaiului, urmează, imediat, un grup de clădiri noi ridicate
chiar în zona unde era sediul CIETC adică Centrala Industrială de
Electronică şi Tehnică de Calcul.

Nu-mi dau seama dacă vechea clădire a CIETC a fost refolosită şi placată
cu pereţi cortină sau demolată.
Pe aceeaşi linie a bd. Dimitrie Pompei era apoi IIRUC din care, sigur, a
rămas corpul de clădire în care se află acum trustul de presă Ringier.

IIRUC. avea ca principal obiect de activitate asigurarea service-ului pentru
tehnica de calcul, maşinile de scris, de marcat etc. din toată ţara şi avea
sucursale în toate judeţele.
De remarcat în această zonă, densitatea mare de clădiri noi ridicate pe
distanţa a nici jumătate de staţie de tramvai!

Urmează, şi cred că nu greşesc, singura întreprindere care a fost complet
rasă de pe faţa pământului: IEMI. (Intreprinderea de Aparate Electronice de
Măsură şi Industriale). Prin amabilitatea domnului prof. univ. Nicolae
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Drăgulănescu, cu care am fost coleg la IEMI, am obţinut câteva imagini de
atunci. IEMI ocupa o zonă întinsă între bd. Dimitrie Pompei şi strada Fabrica
de Glucoză. Ca orientare, blocul administrativ, cu 5 etaje, se afla pe str.
Fabrica de Glucoză iar până la bulevard, se întindeau secţiile de prelucrări,
montaj, clădiri anexe etc.

Acum, la bd. Dimitrie Pompei, paralel cu linia de tramvai, s-a construit un
mare centru de business pentru bănci, firme, birouri:

În partea opusă, după ce a fost implozat pavilionul administrativ…

… s-a ridicat un complex de blocuri-turn cu destinaţie de locuinţe. Nu ştiu
preţurile, dar cei de la etajele de sus, de pe latura străzii Fabrica de
Glucoză, au într-adevăr vedere frumoasă spre lacul Tei.
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Suntem tot pe bd. Dimitrie Pompei. Vizavi de IEMI şi de staţia de metrou
Pipera era Electronica TV (de fapt secţia de asamblare televizoare care s-a
desprins din întreprinderea “mamă” “Electronica” ce avea sediul în zona
Gării de Est, pe str. Baicului şi care a devenit “Electronica Industrială”). Din
Electronica TV a rămas doar pavilionul administrativ, bineînţeles cu o altă
destinaţie, să-i zicem, aşa, “în trend” adică… restaurant.

Lângă pavilion, acum câţiva ani, primăria sectorului 2 a lipit un complex cu
diverse magazine, restaurante, terase, chioşcuri, complex numit “Piaţa
Românească”.

Dacă din vechile anexe au mai rămas unele tronsoane care adăpostesc
diverse firme

… pe terenul principal unde erau secţiile de asamblare nu e construit
deocamdată nimic dar… să avem puţintică răbdare. Deocamdată-i vopsit
gardul!
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Este amuzant (într-un fel) că staţia de tramvai se numeşte şi
acum Electronica.
După Electronica, pe aceeaşi parte, urma Intreprinderea de
Cinescoape (ROCIN) care a “scăpat” binişor. Atât pavilionul administrativ:

… cât şi zona secţiilor. Bineînţeles cu alte destinaţii (în general aici sunt
sedii de companii, spaţii de distribuţie-logistică, etc).

Revenind vizavi, după staţia de metrou, s-au ridicat mai multe construcţii noi
însă eu am să punctez vechile repere adică, în ordine:
FEPER (executa echipamente periferice pentru calculatoare) - a rămas
pavilionul administrativ, metamorfozat în centru de afaceri, şi parte din secţia
de prelucrări.
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CONECT: pavilionul administrativ - la care s-a adăugat o clădire nouă mai în
spate - a devenit şi el business center.

Spre intersecţia cu Şos. Petricani, aproape de cotul liniei de tramvai, se află
fosta clădire ELAROM - firmă mixtă româno-franceză prevăzută să fabrice
aparatură medicală electronică dar care, din câte ştiu, n-a apucat să
activeze.

Să ne întoarcem acum la staţia de tramvai Electronica şi să intrăm
pe strada George Constantinescu, care leagă bd. Dimitrie Pompei cu
Fabrica. de Glucoză. Strada exista şi înainte. Pe stânga, cam pe la mijloc,
se afla Intreprinderea de Calculatoare Electronice “FELIX”. O construcţie
aparte, fără pavilionul cu mai multe etaje prezent la majoritatea celorlalte
întreprinderi de pe platformă. Clădirea de bază a rămas, dar intrarea
principală de pe str. George Constantinescu este aproape total blocată
privirilor de un imens bloc ridicat în ultimul timp.
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Totuşi, cu răbdare, se mai poate identifica o parte din vechea intrare,
inclusiv cu firma din acea perioada:

Având front de ieşire pe trei străzi, s-au vândut repede mari porţiuni din
terenul înconjurător şi clădirea fabricii adăposteşte acum o grămadă de firme
răspândite pe toate laturile.

Unele - cum e Farmexim - şi-au ridicat în plus şi propriile sedii.
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Să vedem şi situaţia de pe şos. Fabrica de Glucoză, adică vizavi de
pepiniera de pe marginea lacului Tei.
La dreapta, după intersecţia cu str. George Constantinescu, imediat
lângă grupul de turnuri de pe locul unde era IEMI, întâlnim
clădirea Aerofina (iniţial producător de aparatură şi echipamente pentru
aeronave). După 1989, pavilionul administrativ al acesteia a fost închiriat
timp de mai mulţi ani la diverse firme şi, în final, a fost vândut iar acum este
în plină refacere.

Între timp, s-au vândut pe bucăţi alte corpuri de clădire (secţii, ateliere,
magazii) în aşa fel încât acum Aerofina are doar micul corp de la intrare, iar
puţinii angajaţi rămaşi lucrează într-o clădire preluată de la fosta unitate
militară despre care aminteam pe la început.

Pe direcţia opusă, spre şos. Petricani, după “Calculatoare” se găseşte
clădirea (ascunsă aproape total de vegetaţie) unde a funcţionat una din
primele societăţi mixte din România comunistă: RomControl Data –
RCD (oricum, prima româno-americană). RCD monta echipamente periferice
pentru calculatoare. La început reperele componente se importau dar, în
timp, mai ales cele mecanice, au fost asimilate şi se executau la diverse
întreprinderi de pe platformă.
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Urmează, pe acelaşi aliniament, firma de echipamente de telecomunicaţii
INTRAROM care a preluat clădirea unde Automatica îşi plasase înainte de
89 o nouă secţie de producţie.

Pe colţul intersecţiei cu şos. Petricani, cu vreun an şi ceva înainte de
revoluţie, începuse ridicarea unei noi construcţii industriale. Nu ştiu ce urma
să fie, dar vremurile i-au schimbat soarta. A fost luată de Mobexpert care
apoi şi-a dezvoltat aici un întreg complex de magazine.

Pentru şos. Fabrica de Glucoză există un proiect de lărgire adoptat din
decembrie 2010 de Consiliului Local al sectorului 2. Deocamdată însă, nu
s-a început nimic deşi această legătură dintre Barbu Văcărescu şi şos.
Petricani este o rută extrem de intens utilizată de maşini, iar noile construcţii
au adus şi ele un plus firesc la volumul traficului.
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Aşa cum spuneam, rândurile de faţă nu se constituie într-un inventar strict a
ceea ce a fost şi a ceea ce este pe platformă.
De aceea, menţionez doar că s-a şi construit mult, foarte mult, în plus, cum
ar fi: parcul industrial Iride - vizavi de Conect sau Pipera Business
Tower. Nu mai zic de puzderia de clădiri ridicate pe locul fostelor secţii,
anexe, etc din curţile şi de pe terenurile fabricilor vechi.

Ca o concluzie: platforma Pipera este la fel de dinamică precum în anii 7080 şi trebuie trecut mai des pe acolo dacă vrei să ţii pasul cu schimbările.
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VI.6 CUM SE NĂŞTEA UNEORI O INDICAŢIE DE PARTID 77
dr.ing. Nona Millea
La mai puţin de un an de la angajarea mea la CNCS – Consiliul
Naţional al Cercetării Ştiinţifice - la acea dată organ de administrare a ştiinţei
- asimilat unui organ central gen CSP - Comitetul de Stat al Planificării profesorul Buzdugan a fost schimbat. Prin Decretul 418/16 sept.1970 se
numea ca preşedinte tovarăşul ing.Gheorghe Cioară, fost ministru la
Ministerul Comerţului Exterior. Ne-a fost prezentat în Sala de şedinţe, de un
membru al Guvernului; era un tip scund, cu o figură de om chinuit şi o
mustăcioară a la Hitler; de fapt privirea şi tot aerul dânsului avea ceva ciudat.
Eu îl cunoşteam dintr-o întâlnire devenită celebră la uzinele Electronica, cu
vreo 12 ani în urmă. Speram să nu-şi aducă aminte că, fiind ofiţer de
serviciu, l-am ţinut la poartă într-o noapte de Revelion, fiindcă voia să
controleze fabrica fără însă a se legitima. Mi-a argumentat atunci că “trebuie
să-l cunosc”, fusese până cu ceva timp înainte ministrul “care ne dădea de
mâncare”. Eram inginer stagiar şi într-adevăr aveam acestă “lipsă” – nu-mi
cunoşteam fostul ministru . Colegilor din CNCS nu le-am suflat nici o vorbă.
Tovarăşul Cioară a intrat în pâine imediat şi primul lucru pe care l-a făcut
a dorit să cunoască personal şi să discute cu consilierii şi experţii pe
domenii. Primii am fost noi, Construcţiile de Maşini, unde Radu Manoliu era
consilier pentru ramura “mecano” iar eu eram expert pentru “electro”. Ne-a
cerut să-i prezentăm verbal principalele priorităţi ale ramurilor noastre legate
de acţiunea “reorganizării” care viza cincinalul 1971-1975 şi care tocmai se
încheiase. Am apreciat discuţia ca fiind pozitivă, părea că înţelege
problemele tehnice, lucru pe care l-am comentat la ieşire cu colegii..
La o vreme după instalare ne adună în Sala de şedinţe şi ne spune :
- Noi suntem un Consiliu care în scurt timp va deveni “organ de partid şi
de stat” şi-şi va desfăşura activitatea între un Congres şi o Plenară ale
partidului. Va trebui să furnizăm Studii care să susţină indicaţiile de partid şi
să jaloneze viitoarele programe de cercetare pe domenii prioritare şi cu
realizare urgentă. Ce-i aia să ai programe de cercetare cu finalizare peste nu
ştiu câţi ani. Societatea socialistă multilateral dezvoltată pe care o construim
de la Congresul al X-lea al partidului are nevoie de oameni activi nu de
visători..... Am răsfoit planul de cercetare al Ministerului Agriculturii, pe care
tocmai l-aţi finalizat şi am dat acolo peste teme privind hibrizii timpurii cu
finalizare peste cinci ani. Şi până atunci ce facem, aşteptăm să avem tot
producţii proaste ?….Situaţii similare se întâlnesc şi la celelalte ministere......
77
Textul face parte din volumul subsemnatei Memoriile unui inginer femeie, în
elaborare. Am considerat că trebuie să dau aici acest extras, ca mărturie a modului
în care se năşteau unele indicaţii de partid, fiindcă în cap. V.2 se face referire directă
la acest subiect, subliniind aspectele lui negative. Culmea este că acţiunea mea din
1972 a reuşit să nu generalizeze “indicaţia” în mediul civil şi constat cu stupoare,
acum - după 40 de ani - scriind această carte, că a fost aplicată în mediul militar,
unde eu nu aveam nici un fel de acces. Presupun – că, Gh Cioară, în calitate de prim
secretar al municipiului Bucureşti – a făcut presiuni asupra militarilor şi aceştia au
fost mai puţin “războinici” decât mine, altfel nu înţeleg logica.măsurilor luate, care au
avut efecte negative asupra exporturilor de tehnică militară, după cum rezultă din
textele cap V.2 şi V.5.
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Şi am mai văzut listele cu cereri de cărţi şi reviste solicitate la import, sunt
prea multe, banii respectivi mai bine-i cheltuim pentru ceva ce merge la
export. Ce-au învăţat absolvenţii în facultăţi, de ce le mai trebuie atâtea cărţi
străine ? Să facă bine să pună mâna să recitească cursurile şi când le-or ştii
pe alea mai stăm de vorbă.
Pe tonul ăsta total anti cercetare şi anti progres ştiinţific, care nu
demonstra altceva decât incompetenţă şi demagogie, a perorat mult, după
care ne-a prezentat un calendar pentru zilele următoare, când urma să ne
cheme la dânsul pentru a primi sarcini specifice fiecărei ramuri. A mai făcut
precizarea că sub preşedinţia dânsului nimeni nu are voie să semneze vreun
articol de presă sau ştiinţific în nume personal, fiindcă toată activitatea
noastră are un singur scop “să fie la dispoziţia conducerii de partid”, noi vom
elabora materialele iar asupra semnăturii hotărăşte altcineva.
La ieşire tovarăşul Protopopescu, consilier pentru ramura industriei
uşoare, un om mai în vârstă, extrem de cult şi cu multă personalitate,
împreună cu Radu Manoliu, de aceeaşi factură intelectuală, s-au arătat
foarte nemulţumiţi şi sceptici de noua linie pe care preşedintele-activist
Cioară, spre deosebire de preşedintele-om de ştiinţă Buzdugan anunţa că o
va impune CNST-ului. « Adică cum Studiile noastre să “susţină” indicaţiile de
partid, când de fapt ar trebui să fie invers, indicaţiile să se bazeze şi să
valorifice studii făcute de specialişti. Chiar şi Dej înţelesese acest lucru, sau
rupând cu acesta aruncăm şi “copilul odată cu zoaiele” », a concluzionat unul
din aceştia .
Ei gândeau că nu vom mai putea să ne îndeplinim rolul de coordonare a
cercetării, care trebuie să privească destul de mult şi spre mâine nu doar
spre azi. Dacă trebuie să facem doar lucrări pompieristice şi fără substanţă
ştiinţifică era suficientă Secţia ştiinţă a CC-ului, cu oamenii pe care
începuseră să-i aducă la noi. Ce m-a mirat atunci a fost că un om provenit
tocmai din acel loc, tovarăşul Vasilescu, s-a arătat foarte nemulţumit de
intervenţia preşedintelui şi a început să vocifereze imediat ce acesta a
terminat de vorbit, nici nu ştiu dacă părăsise sau nu sala. Omul acesta care
purta însemnele inconfundabile ale originii lui ţărăneşti, inclusiv sufletul
acestuia meditativ, realist dar tolerant până la un punct, a devenit foarte
vehement şi cu vorba lui măsurată a zis « cine mama dracu’ l-o pus p-ăsta
în capul trebii aici ? Ştie el câte primăveri trebuie vegheat un hibrid, uneori
nu-ţi ajunge o viaţă. Ideile astea se pot extinde şi trebuie să se găsească
cineva să-i oprească pe nebunii ăştia… Cercetarea nu-i comerţ exterior,
acolo senzaţionalul se poate produce într-o zi, în cercetare e vorba de
senzaţionalul de-o viaţă. Dacă mai scoate o vorbă unde nu se pricepe, dacă
se atinge măcar de un singur rând din programul meu de cercetare ajung cu
el până sus de tot” M-a mirat gândirea şi exprimarea acestui coleg, aparent
“dărăbos”, m-a făcut să-l simpatizez din prima clipă şi cu mult regret i-am
purtat, peste câţiva ani la înmormântarea lui, distincţiile primite; s-a stins
neaşteptat, tocmai în China.
Şi eu gândeam ca cei despre care am pomenit, atâta doar că eu, mai
ardeleancă, cu bunul meu obicei întâi ascultam, mă informam şi niciodată nu
comentam “la general” plus că eu nu puteam să ajung cu preşedintele “sus
de tot”, dosarul meu n-avea acces acolo.
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Spre Crăciunul lui 1971 mă trezesc chemată la tovarăşul preşedinte
Cioară care-mi spune:
- Trebuie să faci urgent – în maxim o săptămână – un Studiu care să
arate că România poate deveni independentă din punct de vedere al
producţiei de componente pentru electronica profesională, în principal la cele
pe care le utilizează Armata.
- Cu tot respectul tovarăşe preşedinte, dar un astfel de studiu nu se poate
face într-o săptămână, am nevoie de… cel puţin o lună dacă doriţi să fie unul
documentat şi bazat pe posibilităţile reale ale economiei. În plus vă informez
că în momentul acesta eu n-am nici cea mai mică idee ce componente
foloseşte Armata şi în ce cantităţi, iar date de la ei nu se pot obţine la nivelul
meu..
- Când primeşti o sarcină de la mine nu o comentezi, o execuţi, eu
reprezint partidul, în plus eu nu obişnuiesc să mă târguiesc. Il faci într-o
săptămână, cel mai târziu până la Revelion, dacă nu ……. îţi schimbi
serviciul. Dumneata nu pricepi că Tovarăşul ţine la două lucruri, la
“independenţă” şi la “modernizare”? Dumneata pricepi că Armata română nu
trebuie să depindă de importul de componente electronice, trebuie să fie
complet independentă ? Spune-i lui Buznea să-ţi obţină datele de care ai
nevoie, că doar a lucrat la ei, ar trebui să le ştie pe de rost.
Am plecat îngrozită că un om, fost ministru comerţului şi membru al CC,
în plus inginer, n-avea capacitatea de a aprecia întinderea în timp şi aria de
cuprindere a unei lucrări pe care o solicita. Şi dacă descriu cu maximum de
detalii acest episod nu este ca să mă laud ci ca să pun în evidenţă modul în
care apăreau unele indicaţii de partid, fiindcă nu mulţi specialişti, chiar de
clasă, au fost dispuşi în timp să-şi rişte postul pentru un adevăr ştiinţific.
De la preşedinte m-am oprit direct la cabinetul vicepreşedintelui Dinu
Buznea - general şi fost profesor la Academia Militară până la numirea lui la
noi. I-am spus de sarcina pe care o primisem şi de faptul că acesta a făcut
precizarea că voi primi datele de la armată prin dânsul. N-a părut foarte
încântat, dar mi-a promis că va vorbi personal cu preşedintele. În orice caz
eu nu puteam aborda studiul fără să ştiu ce componente sunt necesare
Armatei. Dar îmi aminteam un lucru, în urmă cu ceva vreme când am
prezentat la ICPE un Studiu, privind calitatea producţiei de la IPRS, citisem
undeva că nici o ţară din lume nu produce toată gama de componente
profesionale din două motive: primul că la producţii cantitativ mici preţul de
cost devine prohibit, şi al doilea că pe planeta pământ metalele nobile, cu
care se face dopajul ( impurificare controlată ) impus de tehnologiile de
fabricaţie, sunt răspândite aleator şi nici o ţară nu le are pe toate. Trebuia
doar să regăsesc acel articol, lucru pentru care am apelat la Institutul
Naţional de Informare şi Documentare - INID. Ei mi l-au descoperit înainte ca
vicele Buznea să obţină datele referitoare la nomenclatorul componentelor
necesare Armatei, aşa că prima variantă de Studiu a fost una cu
considerente generale, care mie mi se păreau foarte pertinente. Ţin minte şi
acum că producţia anuală de componente a IPRS-ului, destinată bunurilor de
larg consum, se fabrica atunci la TEXAS-Instruments în trei zile, asta explica
şi marea diferenţă a preţului de fabricaţie în cele două cazuri. Ori necesarul
de componente profesionale necesar Armatei bănuiam că trebuie să fie de
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câteva ori mai mic decât a celor de larg consum, deci…După o săptămână
mă trezesc chemată de preşedinte la raport şi-i prezint concluziile generale
ale Studiului fără a avea la acea dată încă informaţii referitoare la necesarul
Armatei, unde totul era “strict secret” Preşedintele a început, din senin, să
urle la mine :
- Unde te trezeşti, să-mi întorci vorba eu ţi-am spus să faci un Studiu care
să fundamenteze sarcina trasată de partid, de a face Armata română
independentă de importul de componente electronice, nu te-am întrebat cât
costă, trebuie să le facem, pricepi ce-ţi spun ? Îmi trebuie un Studiu în care
să scrie ce trebuie făcut – fabrici noi, licenţe noi. Avem bani putem face
orice. Ce mi-ai spus mie nici nu te mai căzni să completezi fiindcă nu mă
interesează.
- Tovarăşe preşedinte, eu încerc să vă explic că putem să facem oricâte
fabrici de componente cu sau fără licenţe, dar prin asta nu facem decât să
schimbăm gradul de dependenţă. Nu vom mai importa componente, dar va
trebui să importăm majoritatea materiilor prime care ne lipsesc pentru dopaj
şi care sunt în totalitate în embargo.
- Tâmpenii, facem mâine o şedinţă cu toate ramurile, vorbim cu geologii,
cu metalurgiştii, cu chimiştii şi facem rost de tot ce ne trebuie, habar n-ai
dumneata ce bogăţii are ţara asta. Producem vreo 4-500 kg de oţel pe cap
de locuitor, mult mai mult decât SUA sau Franţa, şi ăştia cumpără de la noi,
iar dumneata vorbeşti că n-avem nu ştiu ce metale de dopaj. O să le
producem sau… o să le aducem în valiză diplomatică,…sau pe filiere
speciale.
Iar mă loveam de producţia de oţel, le intrase în cap acest indicator, dar
oare era o calitate sau un defect ? Americanii ar fi putut face cât oţel
consumau, dar dacă-l importau înseamnă că îi costa mai puţin. La ei teoria
lui Marx se regăsea doar în rentabilitate, în plus valoare nu şi în structura
industriei.
A doua zi într-adevăr s-a ţinut o şedinţă în Sala mare, la care au
participat specialiştii menţionaţi precum şi tovarăşii prim vicepreşedinte
Ştefan Bârlea, provenit din Secţia Ştiinţă a CC-ului şi vicele Buznea.. Eu am
prezentat o listă cu un minim de materii prime necesare din import, de care
era nevoie pentru producţia de componente a IPRS-ului pentru bunuri de
larg consum. Lista cuprindea între altele zirconiu, litiu, toriu , platină, wolfram
şi multe alte metale rare, e drept în cantităţi mici, dar deosebit de preţioase.
Tovarăşul preşedinte Gheorghe Cioară a insistat, că de acolo nu pleacă
nimeni decât în momentul în care se găsesc “soluţii” pentru a se renunţa la
import. În timp ce vorbea, eu mă gândeam că cei mai slabi de înger nu vor
avea curajul să-l înfrunte. Şi într-adevăr, mă trezesc că unii specialişti au
început să fabuleze că metalul X poate fi înlocuit cu Y, mergând până la
mase plastice, deşi făcusem precizarea că sunt necesare pentru dopaj.
Atâtea prostii condensate nu auzisem până atunci nici în uzină şi cu atât mai
puţin în institut. Unii colegi mi s-au părut chiar mai limitaţi decât un tâmplar
de la Electronica care reprezentase pentru mine, până la acea dată, etalonul
prostiei şi al răutăţii, mă întrebam cine din sală îi va lua locul pe scara mea
de valori. Am luat din nou cuvântul şi am precizat că procesul tehnologic nu
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permite înlocuiri, deci …Nici n-am terminat fraza că tovarăşul prim Bârlea îmi
taie vorba şi intervine:
- Când erai studentă, tovarăşă Millea erai “cineva”, ştiu că-ţi puneam
portretul la gazeta de perete, ce s-a întâmplat cu dumneata de te-ai prostit ?
Am impresia că ai citit prea mult doar tehnic şi n-ai mai pus mâna pe o carte
politică,… am sau nu dreptate, cred că nici nu ştii când a fost ultimul congres
al partidului şi ce s-a hotărât atunci.
Avea dreptate referitor la portret, câştigasem un premiu la o sesiune
ştiinţifică studenţească şi mi se pusese poza la gazetă, cu toate că fusesem
exclusă din UTM, nu ştiam că dânsul fusese eroul, eram coetăţeni. I-am spus
apoi aproape pe nerăsuflate când a fost ultimul congres, ce s-a hotărât
atunci, i-am mai precizat că citesc zilnic Scânteia, şi i-am spus un titlu din
ultimul ziar, fiindcă eram obişnuită de acasă să fiu la curent cu viaţa politică a
ţării. Mă mira faptul că vicele Buznea prezent în sală nu spunea nimic, nu în
apărarea mea ci cu privire la problemele tehnice în sine. Eu însă eram
dispusă să nu mă las călcată în picioare pe linie profesională, aşa că mi-am
încheiat cuvântul spunând:
- S-ar putea ca eu să citesc prea mult pe linie tehnică, dar tâmpită nu mă
consider, exceptând faptul că m-am angajat la CNCS. Dar constat că aici
sunt mulţi aşa zişi specialişti care nu citesc decât politică deşi răspund de
ramuri tehnice. Este inadmisibil ca un specialist să propună dopare cu mase
plastice, oare ştie ce vorbeşte ?
În cele din urmă a luat din nou cuvântul tovarăşul preşedinte Cioară, care
parcă scos din minţi a urlat tot timpul
- Cine dracu ţi-a dat diploma de inginer, sau pe cea de doctor în ştiinţe,
crezi că dacă ştii ce-i ăla dopaj e mare lucru, vom face componente fără
dopaj, dacă aşa ne cere partidul. Mai ai timp câteva zile până vin datele de la
Armată să-ţi modifici atitudinea, altfel zbori de nu te vezi. Mie nu mi se
întoarce vorba. Ce spune partidul trebuie făcut, ai priceput ?
Deşi nu era protocolar, m-am ridicat în picioare şi am intervenit:
- N-am priceput tovarăşe preşedinte, de unde ştie partidul că se pot face
toate componentele în ţară ? Probabil cine a spus acest lucru acolo sus n-a
fost bine informat, sau dacă într-adevăr ştie să ne spună şi cum se face –
fiindcă – noi, sau cel puţin eu şi inginerii de la IPRS, declarăm că nu ştim să
le facem doar cu materiile prime din ţară. Listele cu ce se importă astăzi sunt
mărturia celor spuse de mine
- Partidul ştie tovarăşe, au informaţii din China, Tovarăşul şi Tovarăşa
ştiu ce fac ăia, că trăiesc după marele zid şi n-au nevoie de nimeni şi de
nimic.
- Cu tot respectul, dar la ora asta China este unul din cei mai mari
importatori de componente de la americani, poftiţi articolul ăsta şi i-am întins
una din revistele pe care le aveam la mine.
- Nu mă interesează ce scrie presa străină se laudă să-şi facă reclamă.
Tovarăşii au fost acolo şi au văzut, aşa vom face, ca la chinezi. Nu te pricepi
dumneata nu se pricepe tovarăşul Buznea, nu-i nimic aducem alţii care sunt
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mai ataşaţi partidului şi tot devenim independenţi din punct de vedere al
componentelor electronice. Dacă te mai încăpăţânezi mult poţi să ajungi şi la
puşcărie, n-avem nevoie de duşmani ai poporului printre noi… Aici sunt
necesare măsuri ferme împotriva oricăror manifestări duşmănoase care
lovesc interesele poporului, ale clasei muncitoare. Suntem membri ai unui
partid revoluţionar, da sau nu ? Nu vor mai lucra aici decât comuniştii care
au o poziţie fermă, pe linia generală a partidului, a mai spus în timp ce se
pregătea să se aşeze.
Au mai vorbit şi alţii tot “partinic”, deşi eu le spusesem că pentru a face
componente electronice trebuie tehnologie şi materii prime din categoria
metalelor rare. La ieşire i-am reproşat colegului care răspundea atunci de
metalurgie că măcar el ar fi trebuit să ştie despre ce metale e vorba şi să numi propună pentru dopaj surogate. Numele colegului nu mi-l mai amintesc, el
a fost angajat puţin la noi, dar reţin răspunsul lui “mă plătesc prea puţin ca să
şi gândesc de banii ăştia”. Uluitor, nici la uzină n-auzisem aşa o replică.
Când s-a terminat şedinţa, afară de Radu Manoliu nimeni nu mi-a mai
adresat vreun cuvânt, era aceeaşi atmosferă ostilă din ‘952 când mă
excluseseră din UTM. Radu mi-a spus că-şi caută serviciu fiindcă nu suportă
stilul Cioară, « singura lui armă e invectiva, altceva nu ştie » a conchis el.
Mi-a mai spus că impresia lui e că aceste indicaţii sunt produsul minţii unora
care vor să se ridice în ochii lui Ceauşescu şi că de aceea procedează aşa.
Cât despre literatură tehnică ăştia nu sunt în stare să citească, se şi mira
cum de Cioară a fost cândva olimpiad de matematică. “Am senzaţia că tipul
ăsta e complexat de statura lui şi de fizicul lui în general şi că pentru a se
remarca spune şi face tot felul de lucruri aiuristice care-i par a fi pe placul
şefului mare, nu m-aş mira ca asta să fie o idee de-a lui” Nu ştiam ce să zic,
ştiam un singur lucru, că sub semnătura mea nu va ieşi aşa un Studiu.
Au sosit şi datele de la Ministerul Apărării Naţionale, am reuşit să
încropesc un Studiu fundamentat şi l-am predat, evident cu o întârziere de
vreo două luni, dar l-am predat. Drama de abia acum avea să înceapă.
Nemulţumit de concluziile Studiului, tovarăşul Cioară mă chema la cabinet
din două în două zile şi mă trata la fel de dur ca şi în şedinţa cu toţi
specialiştii. De cum intram pe uşă, nici nu făceam un pas şi mă întreba “ teai hotărât să schimbi concluziile, să fundamentezi indicaţiile de partid ?” Îi
spuneam invariabil “NU”. Am avut cu acest prilej discuţii incredibile, în câte o
zi mă ţinea în picioare în faţa dânsului mai mult de o oră, mă ameninţa că
mă dă afară, că mă închide, că-mi face un dosar de nu voi mai putea să mă
angajez în viaţa mea, că sunt tâmpită sau plătită de americani, de ce oare
tocmai de ei.(?!?). Recunosc că nici eu nu i-am rămas datoare, Ajunsesem
dincolo de limita suportabilului, parcă eram într-o celulă a securităţii. Primele
întrebări au fost de ce ţine să-mi schimb eu părerea, are Studiul în faţă, are
toate datele tehnico-eonomice poate să-i schimbe doar concluziile finale şi
să-l semneze dânsul sau oricine - tovarăşul prim, tovarăşul vice, sau oricine
altcineva. Apoi l-am rugat să invite la o discuţie pe această temă, foarte
importantă, pe tovarăşii Anton Vătăşescu – director la IPRS împreună cu
câţiva specialişti de acolo, plus tovarăşul Dan Dascălu de la Politehnică, plus
tovarăşi directori din MICM. Ba mai mult, pe parcursul timpului, i-am spus că
efectiv nu pricep de ce nu mă sancţionează precum se laudă, i-ar lua mult
mai puţin timp decât să mă tot cheme la cabinet. I-am spus că în timp ce mă
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ţine acolo şi pe dânsul nu-l deranjează nici un telefon în biroul meu sună
încontinuu, mă şi mir c-am avut aşa un curaj atunci, dar eram disperată. În
cele din urmă mi-a declarat că cineva din CC din preajma Tovarăşilor a
afirmat că aşa o indicaţie e corectă dacă un Studiu cu acest subiect, va
purta semnătura mea…Acel cineva al cărui nume nu mi l-a spus, mă ştia ca
lucrând la ICPE – citise ceva făcut de mine pentru componentele electronice
de larg consum şi posibilitatea industriei noastre de a trece de la Germaniu la
Siliciu (pentru calculatoare) - şi dânsul a fost bucuros să descopere că acum
sunt la CNCS. L-am lăsat să creadă c-aş ştii despre cine este vorba, deşi naveam nici cea mai vagă idee, şi peste o vreme l-am întrebat “nu credeţi că
i-aş putea povesti ce se întâmplă acum cu mine ?” Aşa mi-a mărturisit –
aproape băgat în corzi – că ideea cu “independenţa” electronică a
armatei române îi aparţine dânsului. “Mă gândesc că i-ar place
Tovarăşului, dânsul e pentru autonomie chinezească”
Dar asta s-a întâmplat după vreo patru săptămâni chinuitoare pentru
mine şi după vreo două şedinţe în care specialiştii nominalizaţi de mine
pentru discuţii s-au eschivat să vină, îşi trimiteau înlocuitori care promiteau
să ne dea un răspuns scris – care n-a mai venit niciodată. Dar am avut în
acest interval şi alt gen de discuţii cu tovarăşul Cioară, nici nu ştiu exact ce
m-a apucat să-l provoc, dar ca şi în alte cazuri mă interesa mobilul unor
acţiuni lipsite de sens. Şi mai ciudat este că dânsul s-a lăsat antrenat în aşa
ceva, poate voia să-mi câştige mila, dacă nu m-a convins altfel, şi în cele
din urmă am aflat că urmărea să se evidenţieze în faţa Tovarăşului pentru a
deveni membru al CPEx – Comitetului Politic Executiv – care avea puţin
peste 20 de membri şi cine ştie, poate chiar al Secretariatului CC care avea
doar 7 membri – deci ar fi fost “cineva”, “Cu cât eşti mai sus cu atât ai mai
puţini şefi şi poţi acţiona mai nestingherit. Ţara asta are nevoie de o mână
forte şi pe linie economică, Tovarăşul e pe linie politică…Şi ce te uiţi aşa la
mine şi Ştefan cel Mare a fost mic ”. Atunci mi-am dat seama că preşedintele
meu era conştient că este un personaj politic dar nu o personalitate politică
de notorietate şi de fapt asta urmărea Dar fiecare discuţie cu dânsul îmi crea
senzaţia ciudată că ceva e în neregulă cu “capul” lui, îi lipsea obligatoria
luciditate pentru un asemenea post, evident însă că eu nu puteam şi nu
aveam dreptul să pun un diagnostic, aşa că n-am scos o vorbă faţă de
nimeni.
După exact şase săptămâni de supliciu, timp în care şi acasă – nefiind
înţeleasă - am trecut prin toate stările de la disperare la resemnare,
tovarăşul Cioară pleacă într-o delegaţie la Berlin pe linia colaborării ştiinţifice
şi ia cu dânsul ca translatoare pe şefa lui de cabinet tovarăşa Spiridon – care
nu ştiu câte funcţii subterane avea în postul pe care-l ocupa, dar era o
doamnă autentică, cultă, manierată şi, cel puţin aparent, devotată ideii de
dreptate. Ea mă compătimise sincer în săptămânile mele de supliciu, fiindcă
presupunea că dacă susţin aşa vehement o idee probabil că am dreptate.
Când s-au înapoiat, era într-o sâmbătă seara, eu eram ofiţer de serviciu şi
deşi ştiam că sosesc – le trimisesem maşina la aeroport – stăteam liniştită şi,
crezând că vor merge direct acasă la acea oră, citeam o carte de literatură,
era modul meu de a mă deconecta. Cartea se numea “Prometeu sau viaţa lui
Balzac”, scrisă de Andre Maurois, apărută de puţin timp la noi într-o ediţie
de lux, şi avea o supracopertă şocantă cu un titlul scris cu litere mari, dar
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dacă dădeai jos acest înveliş rămânea o copertă de carton negru cu un soi
de elipse multiple, imprimate cu auriu, ce semănau destul de bine cu orbitele
unor electroni. Eu lăsasem supracoperta în biroul meu ca să n-o rup, dar
gestul s-a dovedit util şi în alt scop. Fără să mă aştept, la un moment dat se
deschide uşa cabinetului şi intră nimeni altul decât tovarăşul preşedinte
Cioară împreună cu şefa de cabinet. M-am ridicat destul de nedumerită, am
închis cartea şi am lăsat-o pe birou fără vreun gest c-aş vrea s-o ascund.
Preşedintele s-a îndreptat spre mine, mi-a întins mâna şi uitându-se la carte,
fără să pună mâna pe ea, mi-a spus
- A trebuit să ajung la Berlin ca să-mi dau seama că ai avut dreptate să
nu schimbi concluziile la Studiul cu pricina. Te rog să primeşti scuzele
mele….. Ei, acum pricep că numai într-aşa un cărţoi poate scrie ce-ai
susţinut dumneata…pentru cine are răbdare să-l citească. Bine c-ai citit că
mă făceam de râs în faţa Tovarăşului, îmi tăiam craca de sub picioare. Am
aflat acolo că nici o ţară din lume nu fabrică toate componentele electronice,
chiar din motivele susţinute de dumneata. Încă odată îţi mulţumesc.
N-am fost nici odată un om răzbunător, dar de câte ori demonstram că
am dreptate doream ca acest lucru să se ştie – în profesie am avut şi eu
orgoliile mele – aşa că i-am spus:
- Tovarăşe preşedinte mă bucur că v-aţi convins că Studiul e corect, dar
v-aş ruga ca aşa cum m-aţi acuzat şi m-aţi făcut de râs în faţa întregului grup
de specialişti din CNCS şi nu numai şi scuzele se cuvine să le prezentaţi în
acelaşi cadru. Altfel voi rămâne un inginer stigmatizat şi eu ţin mult la
renumele meu profesional, dacă nu era aşa schimbam concluziile Studiului
imediat, aş fi trăit mai uşor.
M-am uitat la figura tovarăşei Spiridon, care, un pas în spatele
preşedintelui, făcuse nişte ochi cât cepele. Dar mie mi-era egal ce mai putea
să mi se întâmple după toate jignirile profesionale şi personale pe care mi le
adusese atâta vreme ? . Şi spre uluiala mea tovarăşul Cioară se întoarce
spre şefa de cabinet şi-i spune:
- Luni la opt convoci la mine pe prim, pe vice , pe toţi consilierii , experţii
şi şefii de colective.
Luni, în faţa celor prezenţi a spus:
- A trebuit să ajung la Berlin ca să constat că Studiul tovarăşei Millea are
concluzii corecte. Spuneţi oamenilor din colectivele voastre că eu Gheorghe
Cioară îi cer scuze dânsei pentru că am supus-o unor situaţii neplăcute.
Noroc că e o femeie puternică şi consecventă, altfel mă făceam de râs….,
fiindcă indicaţiile de partid trebuie fundamentate nu comentate….. Acum însă
să vă întreb pe dumneavoastră, tovarăşe Buznea, ce mama dracu’ meserie
aţi învăţat şi învăţaţi pe alţii, la ce vă folosesc diplomele de profesor doctor
inginer din dosar ? Trebuie să vă trezească la realitate o muiere… să faceţi
bine să citiţi tot ce citeşte ea, altfel vom mai sta de vorbă….De fapt, sunt
curios, ce te-a făcut să rezişti pe baricade atâta timp, dacă nu mă înşel sunt
vreo cinci luni ?
- O să vă spun sincer, deşi veţi putea considera că e lipsă de modestie.
Încă din şcoala primară am avut sentimentul că gândesc altfel decât marea
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majoritate, că văd mai departe sau mai profund, am fost educată de acasă
să nu mă pronunţ până nu sunt convinsă de un adevăr, dar odată găsit
acesta să-l susţin până la cap. Cred că asta se numeşte “educaţia pentru a
învinge adevărul”, pentru a fi un OM adevărat. Nu mă voi alinia niciodată la
mentalitatea turmei, acest lucru nu este o calitate pentru mine – deşi mi-ar
face viaţa mai uşoară – dar sper să pot convinge pe cine trebuie de nişte
adevăruri utile ţării, cel puţin în domeniul meu de activitate.
M-a mai reţinut câteva minute să-mi spună sub ce formă trebuie să-i
prezint în final Studiul, “fiindcă-i bun în celălalt scop care-i place Tovarăşului,
modernizarea producţiei”. Când ieşeam a sunat telefonul “scurt” – cineva de
la CC l-a chemat de urgenţă acolo. Până la prânz nu mai aveam preşedinte,
fusese numit primar al capitalei şi prim secretar al organizaţiei de partid a
municipiului Bucureşti
Dacă voi povesti în continuare întâmplări cu tovarăşul Cioară, care s-au
petrecut şi după ce nu mi-a mai fost şef direct, este fiindcă vreau să închei
acea perioadă de inginer din viaţa mea care mi-a clarificat de ce ţara asta a
rămas mult în urma altor ţări tot socialiste : a încăput pe mâna unor psihopaţi
şi lichele , care nu erau interesaţi decât de persoana lor şi au exploatat
situaţia. E vorba de calitatea umană a celor care au ajuns în frunte, din care
în lungul istoriei mulţi n-au făcut decât să încerce să fie pe placul când a
înaltei porţi, când a domnilor veniţi din Rusia Viena sau Budapesta. Cum să
numesc asta lipsă de bărbăţie sau lipsă de cultură şi morală ? Toate epocile
noastre înfloritoare au fost cele în care am avut fie câte un domn autohton
foarte evlavios şi patriot dar mână de fier, gen Ştefan cel Mare, sau Mihai
Viteazu fie un domn străin, cel mai reprezentativ fiind regele Carol I.
-------------------Speram că plecarea la primăria capitalei să mă scutească de noi
contacte cu tovarăşul Cioară, dar m-am înşelat. Peste vreo lună mă trezesc
cu un telefon de la secretara dânsului, care-mi spune că sunt chemată de
tovarăşul prim secretar Cioară “imediat”. Am rugat-o să vorbească cu vicele
Buznea, care deţinea şi funcţia de preşedinte interimar, între timp fusese
“promovat” şi tovarăşul prim Bârlea, dacă nu mă înşel la CSP. Bine înţeles
c-am fost trimisă, val vârtej, cu maşina dânsului ca să “n-aştepte tovarăşul
prim ” Când am ajuns tovarăşul primar mă aştepta cu o pungă plină cu
cenuşă de la termocentrale; mi-o dă cerându-mi să-i fac o analiză foarte
precisă. L-am întrebat “doriţi o analiză spectrofotometrică ?”.”Cea mai
completă analiză”, mi-a răspuns dânsul. Am plecat şi a doua zi eram la
Institutul de Metale Neferoase şi Rare, la tovarăşul director Bujgoi. Îi spun
despre ce e vorba, cine e beneficiarul rezultatelor şi-l rog să fie foarte atent,
să n-avem probleme la respectivul nivel. Directorul m-a întrebat dacă trebuie
să caute ceva anume. Fiindcă nu ştiam, i-am spus că tovarăşul prim secretar
doreşte o analiză cât “mai completă”. Şi a oprit orice altă activitate la
spectrofotometru şi peste câteva zile mi-a dat un buletin foarte complet.
Ambii credeam că tovarăşul Cioară caută urme de elemente radioactive, sau
metale rare, dar astea lipseau cu desăvârşire, sau că poate doreşte să
folosească cenuşa la materiale de construcţii şi-l interesa eventuala
toxicitate. Pentru toate elementele componente s-au determinat procentele şi
forma chimică, inclusiv structura în care se găseau ele În fine mă anunţ la
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tovarăşul primar şi-i duc Buletinul de analiză emis de institut. Il citeşte şi, cu
un aer foarte serios, îmi spune.“Vezi, eram sigur că ăştia nu fac o ardere
completă la termocentrale, aproape 20 % sunt cărbuni incomplet arşi. O să-i
spun Tovarăşului, dacă se umblă la ardere mai scădem consumul de
cărbuni, plus că mai scădem puţin emisia de oxid de carbon. Ai făcut o
treabă foarte bună. mulţumesc” Iar mi-a venit să înnebunesc, pentru asta nu
trebuia o analiză spectrofotometrică, puteam să-i spun şi eu dacă cerneam –
în propria mea bucătărie - cenuşa şi cântăream reziduul nears. Dar, dincolo
de faptul c-am reuşit să-l fac pe Cioară să folosească cuvântul “mulţumesc”,
discuţia m-a făcut să înţeleg un lucru: omul ăsta indiferent de funcţia avută,
urmărea un singur scop să se evidenţieze în faţa Tovarăşului, treaba cu
CPEx-ul era cel puţin o obsesie, dacă nu era deja o dereglare mintală. Mă
îngrozea faptul că puteau fi şi alţii ca dânsul şi din păcate ei ne conduceau.
Şi mi-am mai dat seama de un lucru care nu mă încânta deloc, tovarăşul
Cioară ajunsese să aibă încredere în mine, de acum nu voi mai scăpa de
dânsul, chiar pe probleme în afara specialităţii mele, adică de câte ori va dori
să se evidenţieze cu ceva.
Şi într-adevăr peste câteva luni m-a solicitat din nou. Venise la noi ca
preşedinte profesorul Ioan Ursu, cu echipa dânsului de « universitari », din
care făcea parte şi profesorul Mihai Drăgănescu , ceea ce mă conducea la
ideea că ne vom relua rolul de coordonare reală a cercetării ştiinţifice. Era în
primăvara lui ‘973 că mă trezesc chemată la profesorul Ursu şi-mi spune că
tovarăşul prim secretar Cioară mă solicită pentru o analiză ce urma să se
facă la fabrica IEMI – Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi
Industriale – că acesta s-a exprimat cu cuvinte frumoase la adresa mea şi că
nu dorea pe alt electronist, deşi mai erau doi specialişti pe profil electro,
proaspăt angajaţi: inginerul Baier fost director undeva în domeniul telefoniei
– şi mai tânăra colegă Georgeta Zice venită din producţie – de la uzina
Electromagnetica.
Revenind la primărie, atunci funcţiona – nu ştiu dacă n-o înfiinţase chiar
tovarăşul Cioară - o comisie de urmărire a implementării progresului tehnic în
industrie, pe româneşte, de urmărire a înnoirii şi modernizării producţiei. La
această comisie ajunseseră două informaţii contradictorii, Armata se plângea
că nu-i fuseseră livrate nu ştiu câte aparate de radio-recepţie-emisie, iar IEMI
care le producea, raporta mari depăşiri de plan. Eu aveam sarcina să dezleg
“misterul” – cine avea dreptate – Armata sau întreprinderea. Merg la pârât –
şi cum eram obisnuită cu fabricile – cer rapoartele cu producţia lunară la
sortimentul respectiv şi apoi raportările cu producţia-marfă livrată şi încasată.
Stupoare, producţia la sortimentul respectiv nu era îndeplinită, dar per total
producţia lunară era depăşită şi asta din cauza modului de raportare. Şi ca
să fiu înţeleasă precizez următoarele : Armata solicitase, printr-un act
adiţional ulterior contractului iniţial, ca montarea respectivelor staţii de radio
să se facă pe maşinile de tip ARO tot în fabrică, ceea ce era o simplă
activitate de prestări serviciu. Dar pentru fabrica IEMI solicitarea s-a
transformat într-o mare fericire. Făceau un aparat de radio-recepţie-emisie,
care să zicem, costa 100 lei, mai intra o maşină ARO care costa de zece ori
atât adică 1000 lei, iar producţia finală era 1100 lei echivalentul a 11 aparate
de radio-recepţie-emisie. Am făcut raportul, tovarăşul Cioară n-a prea
priceput ce-am scris despre producţia marfă şi producţia netă şi a convocat o
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şedinţă cu toţi factorii implicaţi în care l-am prezentat. Explic eu ce explic, mă
tot întrerupea şi atunci ca să fiu mai plastică spun “ mă şi mir că IEMI s-a
căznit atât, dacă staţia trebuia pusă pe o navă făcea, dintr-o dată, producţiamarfă pe următorii câţiva ani”. În fine a înţeles şi-mi aduc aminte că a
convocat ulterior nu ştiu câţi economişti ca să dezlege misterul raportărilor,
pentru a-l “informa pe Tovarăşul cum îl trag pe sfoară unii din sectorul
economic”. Concluzia a fost că m-am ales cu oprobriul unor colegi de la
IEMI, cu reproşul celor din CSP, care formulaseră modul de raportare şi cu
felicitări din partea prim secretarului Cioară, care iar avea ce să-i raporteze
Tovarăşului. Peste vreo zece ani s-a modificat şi modul de raportare.
----------------În fine un alt episod cu tovarăşul Cioară şi cel de la care au început să
se răcească din nou relaţiile noastre este legat de o altă idee năstruşnică de
a lui. Era în anul 1974, nici nu-mi amintesc exact luna, dar mă cheamă din
nou la primărie şi-mi spune:
- Te duci pe platformă – era vorba de platforma Pipera - care urma să
devină pivotul industriei electronice de la noi, intraseră în funcţiune Fabrica
de calculatoare, IIRUC, Fabrica de cinescoape, Fabrica IEMI şi urmau să se
mai ridice şi altele. Vreau să vorbeşti cu secretarii de partid, vreau să propun
finalizarea cincinalului în patru ani şi jumătate, asta să fie angajamentul
organizaţiei de Bucureşti şi trebuie să vezi reacţia lor. Şi... aş mai vrea ceva,
dacă poţi aranjează ca treaba asta să vină ca o propunere muncitorească,
de exemplu a celor de la Fabrica de calculatore, care este o perlă, o
emblemă a socialismului victorios.
- Tovarăşe prim secretar, dar eu nu mai răspund, deocamdată, în CNST 78
– deja ne schimbasem titulatura – direct de ramura electronică, am primit alte
sarcini, elaborez şi coordonez programe. S-a demarat un program
interdisciplinar de cercetare pentru surse alternative de energie şi
deocamdată îl coordonez eu, nu ştiu pentru cât timp şi cu ce implicaţii, de
asemenea am în coordonare, încă de pe timpul dv, programul prioritar numit
“Electronica şi domenii conexe”. La noi s-a făcut o reorganizare şi pentru
introducerea progresului tehnic, adică relaţiile directe cu fabricile, s-a înfiinţat
un sector special condus de Vasile Ungureanu, care este şi adjunctul
secretarului de partid, iar de platformă de la dânsul răspunde tovarăşa
Georgeta Zice.
- Da, îi cunosc, dar Zice nu este ce-mi trebuie, am informaţii că ea e doar
soţia unui general bine cotat,......iar Ungureanu ar fi bun…dar e cam moale.
Stai puţin.. mă gândesc să ţin o şedinţă restrânsă aici ca să discutăm cu
câteva unităţi mari, Pipera, 23 August, Republica, Dudeşti – ca să ajungă şi
la urechile Tovarăşei, înainte de lansarea oficială, să vedem ce părere are.
La această şedinţă vei fi invitată şi dumneata, te voi cere nominal lui Ursu şi
te rog să te gândeşti să iei cuvântul şi să spui ceva pertinent, dumneata ai
idei.
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Între timp CNCS devenise CNST - Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie –
organ de partid şi de stat.
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De la idei mi s-a tras. Se ţine şedinţa zisă restrânsă de la capitală, vin
acolo persoane grele de la câteva mari uzine din Bucureşti , lansează
tovarăşul Cioară ideea, ca fiind emanaţia oamenilor muncii din cel mai
puternic centru muncitoresc din ţară. Sau propunerea primului secretar i-a
luat prin surprindere sau în prima clipă respectivii nu-şi dădeau seama de
implicaţii, destul că entuziasmul n-a fost cel scontat de tovarăşul Cioară. Mie
mi s-a părut că una din problemele care-i reţinea, era legată de
aprovizionare, aşa c-am cerut şi eu cuvântul, am vorbit despre legătura
producţiei cu importul de materii prime şi materiale şi cu desfacerea
produselor, acţiuni care sunt planificate dinainte, fiindcă e vorba de contracte
pe valută cu străinii şi am spus ceva pentru care tovarăşul Cioară m-a ţinut
minte şi mi-a reproşat tot restul “colaborării” noastre
- Tovarăşe prim secretar, noi putem face cincinalul în patru ani şi
jumătate, dar dv. trebuie să convingeţi CSP-ul să asigure banii necesari
funcţionării economiei în noul ritm şi apoi pe ultimele şase luni, în special
valuta.
Ei bine, vorbele mele au animat discuţia din sală, au făcut ca unii să se
intereseze dacă CSP-ul e în sală – nu era - şi au cerut un răgaz de câteva
zile pentru a veni cu o propunere concretă, discutată şi cu dânşii. Mie nu mi
s-a părut un fiasco – ba chiar am apreciat maturitatea cu care reprezentantul
uzinei 23 August a vorbit. Dar Cioară şi-a continuat programul anunţând că
lansarea angajamentului se va face în ziua de…. pe platforma Pipera şi apoi
vor avea loc adunări de adeziune ale muncitorilor de pe alte platforme
industriale, iar la plecare m-a reţinut şi mi-a spus:
- Deşi n-ar trebui să mai stau de vorbă cu dumneata după tâmpenia pe
care ai spus-o - fiindcă şi CSP-ul e supus organizaţiei de Bucureşti - te anunţ
că vei merge cu mine şi cu cine-o mai vrea Ursu pe platformă la lansarea
angajamentului. Am informaţii că oamenii aceia îţi poartă respect. Dar să ştii
nu mai ai dreptul să iei cuvântul sau să creezi atmosferă, zbori din partid de
nu te vezi.
Şi-ntr-adevăr am fost pe platformă cu tovarăşul Cioară, am evitat cât am
putut să mă intersectez şi să discut cu cunoscuţi. La pauză însă au venit la
mine câţiva colegi inclusiv directorul adjunct Radu Dordea care mi-a spus
printre dinţi: “nu putem face aşa ceva, franţuzii nu sunt în organizaţia
Bucureşti şi fără seturi de la ei n-avem ce face. Dumneata trebuia să-l
lămureşti pe nebunul ăsta”. I-am răspuns scurt “tipul mi-a interzis să vorbesc
cu voi, fiindcă nu mai răspund de platformă, m-a adus de decor. Abordează-l
pe nea Vasile”. Văzându-mă vorbind, fără să audă ce spun tovarăşul Cioară
m-a expediat, cu maşina dânsului – motivând că trebuie să fac urgent nu ştiu
ce raport – lucru de fapt inexact. Am aflat a doua zi că şedinţa a fost una
extrem de tensionată, au luat cuvântul mai mulţi ingineri şi activişti de partid
şi fără să conteste propunerea au arătat cam ce trebuia făcut. A fost o
mostră de rezistenţă intelectuală şi deşi nu s-a transformat într-una civică, în
mintea multora a rămas ca exemplu a câtorva care au refuzat cu demnitate
să se lase antrenaţi într-o utopie. După miezul nopţii, după nişte cuvinte dure
atât din partea lui Cioară cât şi a lui Dordea tot circul s-a încheiat. Odată
ajuns acasă Dordea a făcut un spasm nervos, care l-a scos din cursă întâi
vreo şase luni şi apoi, după o recuperare în Elveţia, a fost transferat la IFA cu
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“program special” .Inginerul Radu Dordea este una din primele victime ale
cincinalului “în patru ani şi jumătate”. Şi dac-am povestit acest episod este
fiindcă acest om a fost unul de calitate, la care concordanţa între vorbă şi
faptă era lege. Atunci la Fabrica de calculatoare lucra şi fiul generalului de
securitate Doicaru, era stagiar şi ştiu precis că taică-su l-a ajutat pe Radu
Dordea în perioada tratamentului, cu acea deplasare în Elveţia. În orice caz
organizaţia de partid a capitalei a lansat lozinca “cincinalul în patru ani şi
jumătate” care l-a mai ridicat cu ceva în ochii Tovarăşului şi astfel la
Congresul XI-lea ţinut în noiembrie 1974 tovarăşul Cioară a apărut pentru
prima - dar şi pentru ultima oară – ca unul din cei 23 de membri ai
Comitetului Politic Executiv al PCR - CPEx. Îşi împlinise un vis – dar oare era
conştient c-o făcuse trecând peste cadavre ? Şi tot atunci – în a doua zi a
Congresului – în 26 noiembrie 1974 tovarăşul Cioară a propus eternizarea
funcţiei lui Nicolae Ceauşescu, lucru pe care secretarul general al PCR - luat
prin surprindere - nu l-a acceptat. De fapt am impresia că de la acea iniţiativă
nediscutată în prealabil în partid – ceea ce putea fi considerată o nesupunere
– i s-a tras toată evoluţia descendentă ulterioară a lui Gheorghe Cioară
Nedorita mea “colaborare” cu tovarăşul Cioară însă a continuat deşi după
1975 n-a mai fost nici primar al capitalei. Ne întâlneam la Consiliul Energetic,
condus de prim viceprim ministru guvernului Ion Dincă. Din acea perioadă
am nişte amintiri de a dreptul amuzante. Doi duri în limbaj şi în fapte, fără
prea multe idei, din care Dincă, militar de carieră, un comunist convins, şi un
om cu o coloană vertebrală solidă, iar Cioară un comunist de un oportunism
feroce, sclav doar al ideii de a plăcea Tovarăşului. Apoi a plecat ambasador
în Bulgaria şi din martie 1981 ne-am trezit din nou cu tovarăşul Cioară la
CNST, pe un post de ministru secretar de stat. Profesorul Ursu m-a chemat
atunci la dânsul şi mi-a spus:
- Te muţi cu birou cu tot la etajul doi, vei fi “consiliera” tovarăşului ministru
Cioară, ştiu c-ai experienţă în colaborarea cu el, te trimit acolo cu sarcina să
fie linişte pe etaj, verifici - în limita posibilităţilor - orice corespondenţă şi ce
nu-i în ordine mă informezi.
- Tovarăşe profesor de ce mă pedepsiţi în halul acesta, cu ce v-am
supărat.
- Nu e o pedeapsă, pun în aplicare ceva ce mi-ai spus dumneata cândva,
demult, şi am constatat că ai avut dreptate, şi la privirea mea mirată a
continuat, ţii minte când mi-ai precizat că se poate construi un sistem tehnic
fiabil şi cu elemente mai puţin fiabile, folosind redondanţa – elemente în
paralel - şi mi-ai spus că crezi că treaba asta e valabilă şi în sistemele
sociale ? Sunt om de ştiinţă, prima parte o ştiam, dar transferat spre social,
formulat aşa clar îţi aparţine.
- Deşi mă simţeam măgulită, totuşi era sinistru, era ultimul lucru de care
mai aveam nevoie – în starea mea de nemulţumire provocată de
precedentele “colaborări” cu dânsul - dar….n-aveam de ales, în plus ştiam că
de data asta voi avea “spatele acoperit” Şi iar au urmat vreo doi ani de
groază. Când propunea câte o nerozie pe care nu reuşeam eu s-o stopez,
reţineam corespondenţa pe diverse motive, i-o arătam profesorului şi dânsul
“acţiona”. Cred că la un moment dat tovarăşul Cioară şi-a dat seama şi i-a
sărit ţandăra în stilul lui de călău. M-a luat la rost că n-am trimis la CC o
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anume scrisoare, care de fapt conţinea tot ceva ce urma să devină o
“indicaţie de partid” absurdă. I-am răspuns că se află la tovarăşul Ţigăeru –
consilierul nostru juridic – pentru a verifica dacă nu cumva conţine vreo
eroare, eu eram convinsă de acest lucru, dar aveam nevoie de un aviz
autorizat. În clipa aceea iar a început să ţipe:
- Ce consilier juridic, eu sunt legea, dacă el spune altfel o s-o schimb.
- Bun, bun, dar până s-o schimbaţi trebuie s-o respectăm pe cea existentă
şi eu nu ştiu s-o interpretez în cazul de faţă, de aceea i-am dat-o lui Ţigăeru.
L-a chemat pe Ţigăeru şi la argumentele acestuia a început să ţipe şi la
el.” Bă să pricepi că eu sunt legea. Vă bag pe toţi la pârnaie…” Poate ar fi
continuat, dar Ţigăeru a ieşit, s-a dus glonţ la profesorul Ursu şi ….până la
urmă tovarăşul Cioară a cedat, nu fără să-mi reproşeze că citesc prea atent
corespondenţa dictată de el, avea acest obicei să dicteze unele scrisori
direct şefei lui de cabinet.
Mă gândesc, oare în toţi aceşti ani omul acesta s-a întrebat măcar odată
ce e viaţa ? Şi-o fi pus oare problema că a fi om înseamnă să fii bun, cinstit
şi receptiv la nevoile colectivităţii căreia îi aparţii în special când eşti un
exponent al acesteia, nu doar în lumina moralei creştine, dar chiar şi în
concepţia nouă despre conştiinţa comunistă, trâmbiţată atât de mult după
vizita în China ?
x

x

x

În final viaţa m-a condus la concluzia fermă că dacă nu toate, marea
majoritate a indicaţiilor de partid proveneau din propunerile pe care diverşi
oportunişti le făceau Tovarăşului şi mai târziu şi Tovarăşei, în scopul de a se
remarca, iar aceştia, în lipsă de cea mai elementară instrucţie le preluau fără
discernământ şi fără să aprecieze efectele dezastroase pe care aplicarea lor
o putea produce asupra economiei. Propuneri valoroase ale unor institute
cu şefi mai puţin “vocali” rămâneau în sertare. În anii în care am lucrat în
CNST am avut prilejul să întâlnesc nenumărate aberaţii devenite indicaţii de
partid şi abia un om diplomat ca profesorul Ioan Ursu a înţeles că nu toţi
eram activişti de partid, că unii mai şi citeam şi căuta cu noi calea de a stopa
cât mai multe din ele, şi ne susţinea practic ca în “ilegalitate” fără aerul că
încalcă “preţioasele” idei. E drept că succesul nu era garantat totdeauna, dar
ştiu de exemplu că au fost stopate sub semnătura profesorului Ursu 17
investiţii mari şi absurde, pe lângă o sumedenie de acţiuni de mai mică
importanţă. Când nu putea stopa o indicaţie în totalitate, cum a fost cea cu
renunţarea la folosirea aurului şi argintului în tehnică, căuta excepţii – ca de
exemplu pentru programul nuclear, cel de tehnică de calcul, sau pentru alte
programe speciale – de exemplu aeronautice. Uneori însă în teritoriu era mai
simplu de acceptat o indicaţie fiindcă o nereuşită era pusă pe seama
acesteia şi nu era sancţionată. Şi tot profesorul Ursu a mai făcut un lucru, s-a
străduit să promoveze în Comitetul Central directori de institute, profesionişti
desăvârşiţi şi cu un dosar acceptabil pentru ca Tovarăşul să audă din gura
lor propuneri valoroase.
x

x
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Astăzi, cu plusul de informaţii pe care îl am, mă întreb dacă unele din acele
“indicaţii”, care nu erau doar absurde dar contraveneau intereselor
economice ale ţării, nu proveneau cumva şi din activitatea “Coloanei a V-a”
induse unor activişti mai “slabi de înger”.Şi mă întorc iarăşi la indicaţia
referitoare la eliminarea auririi şi argintării contactelor electrice. Ţara noastră
nu importa nici aur nici argint, le folosea pe cele din resurse proprii, în
schimb eliminarea acestor metale din procesele tehnologice specifice a
condus la imposibilitatea exportului unui număr destul de mare de produse,
inclusiv militare, dovadă clară de sabotaj economic, pomenit in capitolul V al
acestei cărţi..
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Cap VII PROSPECTE DE APARATE ELECTRONICE
PROFESIONALE FABRICATE ÎN ROMÂNIA PÂNĂ ÎN 1990
ICE - APARATE REALIZATE ÎN MICROPRODUCŢIE
Anexa II.4.4
Au fost fabricate tipurile de echipamente enumerate mai jos. Pentru
cele la care am avut prospecte datele tehnice sunt prezentate în Anexe, dar
nu reprezintă nici 25% din realizările Secţiei. Din păcate, fiind vorba de serii
mici se realizau puţine Prospecte tipărite care se transmiteau beneficiarului şi
un exemplar se păstra la ICE. Cele de la institut au dispărut odată cu toată
arhiva tehnică, considerată inutilă, după 1990.
I. APARATE pentru ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ – Anexa II.4.4.1
• Betonoscop N2701, Betonoscop N2702, Betonoscop N2703, Betonoscop
N2704, destinate pentru controlul calităţii betoanelor în construcţii.
• Pahometru electronic N2709M, destinat detectării grosimii şi distanţei
între armăturile metalice ale prefabricatelor din beton.
• Detector de metale, destinat fabricilor de nutreţuri concentrate pentru
creşterea animalelor, cu scopul de a descoperi eventualele metale din
acestea.
• Nivostat capacitiv, destinat silozurilor de cereale pentru controlul gradului
de încărcare a acestora.
* Aparat pentru cântărirea dinamică a vagoanelor de cale ferată N 2365
• Relee de timp, destinate automatizării proceselor din industria textilă.
• Vibrometru N2103 si Vibrometru portabil N2104, destinate măsurării
vibraţiilor în lagărele maşinilor rotative mari (turbine, ventilatoare ş.a.
• Testere de avans şi turaţie, destinat industriei auto.
• Tensometre electronice, destinate măsurării cuplului la maşini rotative.
• Sisteme automate pentru măsurări de tensometrie în 100 şi 1000 de
puncte, destinate analizării structurilor clădirilor şi podurilor.
II. APARATURĂ ELECTRONICĂ pentru APLICAŢII PUNCTUALE
• Echipament pentru fabricarea tuburilor cinescop.
• Instalaţie de supraveghere a circulaţiei navelor pe canalul Dunăre –
Marea Neagră.
• Instalaţie de supraveghere a câmpurilor de sonde de petrol (mod de
funcţionare, cantitatea de petrol extrasă, arderea motoarelor electrice,
ruperea curelelor de transmisie, blocarea pompelor de extracţie).
• Dispecerate de transmisiuni destinate secţiilor de poliţie.
• Echipamente destinate vagoanelor de călători:
Regulatoare de tensiune,
Relee de tensiune maximă,
Relee de timp,
Invertoare de tensiune pt. tuburile fluorescente (48V/220V)
• Echipamente pentru Metroul bucureştean:
Antenă patină,
Conectori pentru antena fantă din tunelul de metrou,
Unitate de apel selectiv,
Unitate de comandă şi comunicaţie pt. conducătorul de tren,
• Geamandură hidroacustică şi echipament panoramic destinat unităţilor de
pază de coastă.
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• Sistem de traducere simultană în 6 limbi, destinat echipării sălilor de
conferinţe.
III. ELEMENTE ŞI COMPONENTE PENTRU MICROUNDE – Anexa II.4.4.2
• Sistem Sarcini, circulatoare, izolatoare,
• Filtre şi oscilatoare cu cuarţ (OCXO, TCXO)
IV. ECHIPAMENTE CU MICROUNDE – Anexa II.4.4.3
• METEOSAT
• Sistem radio de căutare a persoanelor Hermes 2700
V. ECHIPAMNTE de RADIOCOMUNICAŢII pentru DOMENIUL MINIER –
Anexa II.4.4.4
• Minier 100, Minier 200, Minier 500
V. APARATE pentru DOTAREA LABORATORELOR de CERCETĂRI
pentru a înlocui importul în cazul seriilor mici:
• Sursa triplă de tensiune E4109,
• Generator de funcţii E504,
• Comparator RLC E0710,
VI. APARATURĂ MEDICALĂ – Anexa II.4.4.5
Monitor de pat M 5220 şi Monitor de campanie,
Monitor de temperatură cu afişare numerică,
Electrocardiograf cu un canal – Elstar 1A
Neurocon,
Monitor de transmisie neuromusculară
Sertarul „Control efort”,
Electrocardioscop cu memorie ECM,
Traductor de puls periferic,
Aparat pentru măsurarea timpilor sistolici,
Stereo fonostimulator,
Analizor de indici de undă pentru semnale encefalografice,
Aparat pentru măsurarea automată a presiunii arteriale,
Psihogalvanic
Aparat pentru comunicarea prin telefon a hipoacuzicilor,
Emiţător pentru transmisia electrocardiogramei prin telefon,
Reograf,
Bitahometru M 5102
Termometru clinic M 5181
Bioprot M 5501
Gravipic,
Pompă de nutriţie,
Hemomat M 5401
VII. FERITE şi ACCESORII – Anexa II.4.4.6
• Sisteme de prindere pentru oale de ferite D14X8, D18X11, D18X14,
D22X13, D26X16, RM.
VIII. SISTEMUL DE ÎNCASETARE ‚ METROSET – Anexa II.4.4.7
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Betonoscop - Aparat ultrasonic pentru controlul materialelor N 2704

Aplicaţii. Aparatul este destinat determinării nedistructive a calităţii betoanelor şi a
altor materiale de construcţii, măsurând timpul de propagare a impulsurilor
ultrasonice prin materialul de controlat. Se pot testa şi alte materiale, cărămizi, roci,
piese de lemn, materiale plastice etc.
Descriere. Aparatul ultrasonic pentru controlul materialelor, N 2704, este un aparat
cu indicaţie numerică, afişaj digital cu trei cifre, Timpul de propagare a ultrasunetelor
poate fi calculat cu uşurinţă, cunoscându-se distanţa parcursă în material. Deoarece
această viteză este legată de parametrii elasto-mecanici, ea reprezintă o mărime ce
permite evaluarea rezistenţei şi omogenităţii .Blocurile funcţionale ale aparatului sunt:
- generatorul de impulsuri;
- circuit de emisie;
- amplificator;
- circuit de protecţie la măsurători false;
- oscilator 10 MHz;
- circuit de măsurare a timpului;
- circuit de selecţie a scărilor şi afişare;
- bloc de alimentare
Date tehnice.
Intervalul de timp măsurat : 0 ..9990 μs în trei subintervale 0- 99,9 μs, 100 – 999 μs
1000- 9990 μs
Precizia de măsurare a timpului :
± 0,1 μs, ± 1 digit
Frecvenţa undelor ultrasonice emise : 50 kHz, 100 kHz
Semnalizarea depăşirii intervalului de măsurare: se aprinde punctul zecimal stânga
sus
Protecţia la măsurări false: în cazul unui cuplaj incorect (semnal slab) se aprinde
punctul zecimal dreapta jos (se stinge afişajul)
Alimentare : 6 baterii uscate tip R 20 sau 6 baterii Cd Ni, sau sursă exterioară
Dimensiuni :
195 x 71 x 218 mm
Masa :
2,5 kg (inclusiv bateriile fără traductoare şi
cabluri)
Temperatura mediului ambiant :
00C – 400C
Accesorii.
- traductor emiţător 50 kHz – E50LI, şi 100 kHz – E100LI, Traductor receptor RLI.
- cabluri pentru traductoare ; 3 m şi 10 m lungime – câte o bucată.
- bloc de control - 1 buc.
- baterii uscate R 20 – 6 buc.
- manualul utilizatorului – 1 copie.
- husă de transport pentru aparat şi accesorii. ..
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Pachometru

Aplicaţie Serveşte la localizarea nedistructivă - determinarea poziţiei şi a adâncimii –
armăturilor din structurile de beton armat ale clădirilor.
Descriere. Este un aparat portabil, cu alimentarea incorporată. Un indicator analogic
permite citirea adâncimii stratului identificat. Traductorul electromagnetic este
înglobat în răşină epoxidică.
Date tehnice
Grosimea maximă a stratului de beton între suprafaţa de testare şi cea mai
apropiată armătură
- 8 cm pentru armături de
6 mm
- 10 cm pentru armăturile de 22 mm
Diametrele armăturilor
Distanţa minimă între barele paralele ale armăturilor , pentru a putea fi evaluate
distinct: cca. 10 cm, pentru straturi convergente până la 4 cm.
Alimentarea 6 baterii uscate de 1,5 V, tip R 20
Dimensiuni
- aparatul de măsură 212 x 112 x 115 mm
- traductorul
175 x 56 x 50 m
Greutate
- aparatul de măsură 2 kg
- traductorul
900 g

Aparat pentru cântărirea dinamică a vagoanelor de cale ferată – N 2365

Aplicaţii Acest echipament a fost proiectat pentru cântărirea dinamică a
încărcăturilor de seminţe, cărbune, minereu sau alte materiale. Cântărirea dinamică

572

APARATE de ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ

Anexa II.4.4.1 pag 3

este utilă pentru procesarea eficientă a fluxului de vagoane.
Descriere
Părţile componente ale echipamentului sunt:
Blocul electronic cu circuite pentru :
- procesarea de semnale venite de la traductoarele tensometrice de măsurare
a greutăţii;
- interfaţa tehnică pentru senzorii de poziţie, circuitele de control şi semnalizare
a căilor ferate, şi control al podului de cântărire,
- procesor încorporat, care asigură: - testarea fazelor funcţionale în decursul
procesului de cântărire,
- conversie analog/digitală cu eliminarea
erorilor,
- manevrarea automată a trenului,
- afişarea rezultatelor cântăririi pe terminale
- tastatura folosită pentru a introduce: greutăţi, anularea cântăririlor pentru
anumite vagoane, teste funcţionale, control manual al semnalizărilor şi podului
de cântărire.
Date tehnice
Traductoare tensometrice rezistive de măsurare a greutăţii 60 .... 600
- alimentare: 4 V tensiune eficace,
- moduri: automat - dinamic, manual - static/dinamic,
- gama: 2..50 tone pe vagon,
Număr maxim de vagoane :48,
Eroare maximă pe vagon
- în mod static (fără deplasare a greutăţii pe pod): 0,1 t,
- cu o componentă dinamică de 5%, min 3 Hz : ± 0,5%, ± 0,1 t
Afisare
- digitală - 0,1 t rezoluţie,
- valori brute şi nete pe vagon şi pe tren,
- indicator de depăşire a greutăţii,
- depăşire a nivelului de vibraţii,
- indicator a condiţiilor funcţionale,
- procesare a erorilor,
Periferice:
- monitor TV, semnal video complex la 1 V tensiune de vârf / 75 Ω ( se
recomandă tipul M 213, Electronica),
- imprimantă serială (se recomandă tipul N 2324 MS – IEMI ).
Facilităţi de calibrare şi testare ( rezoluţie 0,01 t )
- calibrare electrică automată şi reglare automată a punctului de zero pentru
fiecare vagon cântărit,
- calibrare mecanică comandată de la tastatură, prin plasarea unei greutăţi
etalon pe podul de cântărire,
- testare cu 504 eşantioane succesive la intervale de 30 ms.
Semnalul de ieşire controlează:
- luminile de semnalizare,
- podul de cântărire (inchis/deschis).
Semnale afişate pe monitor:
- reproducere cu LED-uri a semnalelor de trafic,
- activarea senzorilor de poziţie,
- activarea tastaturii (vizual şi auditiv).

..
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Circulatoare

Date tehnice
Banda de frecvenţe
Inserţie (pierderi)
Izolaţie
Coef. undă staţionară
Puterea
Conectoare
Dimensiuni (fără conectoare)
Domeniul de temperatură

M 09
9,2 – 9,8 GHz
max. 0,5 dB
min 20 dB
max. 1,25
max. 1 W
SMA,
15 x 16 x 13 mm
- 20....+ 550C
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Circulator CS 030
CS 030
1,8 – 2,2 GHz
max 0,5 dB
min. 20 dB
max. 1,22
max. 10 W
SMA, N
51 x 56 x 29 mm

CDX Circulator cu defazaj diferenţial de mare putere

Aplicaţii. CDX este un circulator cu 4 porţi de mare putere folosit ca duplexer în
tehnica de radiolocaţie. Una din porţi este terminată cu o sarcină adaptată,
încorporată în circulator (opţional)
Date tehnice
Banda de frecvenţe 8,9 – 9,6 GHz,
Inserţie
max 0,8 dB,
Izolaţie
min. 20 dB,
C.u.s.
max 1,20,
Putere de vârf
100 kW,
Putere medie
100 W,
Ghid de undă
R 100 (WR-90),
Flanşă
UBR 100
Lungime
250 mm
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Aplicaţii ACX-09 este un atenuator feritic reciproc a cărei atenuare de inserţie poate
fi comandată electric. Atenuatorul este de tipul absorbant, folosind proprietăţile
giromagnetice ale feritei polarizată longitudinal de câmpul magnetic de comandă. O
variantă specială a acestui tip de atenuator asigură o viteză de variaţie a inserţiei de
20 dB/ μs. Dispozitivul are o gamă largă de aplicaţii în echipamente de microunde
pentru uz civil şi militar.
Date tehnice.
Banda de frecvenţe
8,9 – 9,6 GHz,
Inserţie (Ic=0)
max. 0,8 dB,
Atenuare (Ic=300 mA)
min. 40 dB,
C.u.s.
max. 1,22,
Putere medie / putere de vârf
5 W/ 5 kW,
Ghid de undă
R 100 (WR 90),
Flanşă
UBR 100,
Lungime
100 mm,
Valoarea curentului de comandă maxim Ic = 300 mA poate fi modificată la cerere.

Izolator cu deplasarea câmpului IDX – 09
Aplicaţii IDX-09 este un izolator de
mică putere folosit pentru
decuplarea oscilatoarelor şi
eliminarea reflexiilor în circuitele de
microunde. Datorită distorsiunii
nereciproce a câmpului de
radiofrecvenţă produsă de ferita
aflată în câmp magnetic, izolatorul
permite propagarea unidirecţională
a energiei de radiofrecvenţă.
Date tehnice
Banda de frecvenţe 8,9–9,6 GHz,
Inserţie
max 0,5 dB,
Izolaţie
min. 20 dB,
C.u.s..
Putere medie / putere de vârf
Ghid de undă
Flanşa
Lungime

max 1,20,
max 0,5 W/ 1 kW,
R 100 (WR 90),
UBR 100,
76 mm,
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Sarcină adaptată de mare putere SPX – 09

Aplicaţii SPX-09 este o sarcină adaptată de mare putere folosită ca sarcină (antenă)
echivalentă pentru emiţătoarele de putere. Dispozitivul foloseşte absorbanţi
magnetici ce asigură un coeficient de undă staţionară redus şi posedă o temperatură
Curie ridicată. Porţiunea de ghid în care disipă majoritatea puterii este practic goală,
puterea de vârf suportată de dispozitiv fiind identică cu cea a unui ghid gol.
Date tehnice
Banda de frecvenţe
8,9 – 9,6 GHz,
C.u.s.
max 1,15,
Putere medie
100 W,
Putere de vârf
100 kW,
Flanşă
UBR 100,
Lungime
230 mm,

Sarcină adaptată de mică putere SX 09

Aplicaţii SD-09 este folosită ca terminaţie având un coeficient de undă staţionară
foarte redus, într-o bandă largă de frecvenţe. Dispozitivul foloseşte absorbanţi
magnetici. Coeficientul de undă staţionară anunţat include reflexiile datorate
absorbanţilor, flanşei şi ghidului de undă.
Date tehnice
Banda de frecvenţă
8,9 – 10 GHz,
C.u.s.
max. 1.05,
Putere medie/ vârf
max 10 W/ 50 kW,
Ghid de undă
R 100 (WR 90),
Flanşă
UBR 100,
Lungime
120 mm,
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Staţie de sol pentru recepţia şi prelucrarea datelor primare (PDUS)
emise de satelitul meteorologic geostaţionar METEOSAT

Aplicaţii Staţia de sol pentru recepţia şi prelucrarea datelor primare PSUD este
destinată să recepţioneze transmisiile satelitului METEOSAT.
Acesta este plasat pe o orbită geostaţionară la 00 longitudine şi ia imagini ale
pământului în 3 benzi spectrale : vizibil ( 0,4 – 1,1 µm) , infraroşu (10,5- 12,5 µm ),
vapori de apă (5,7 – 7,1 µm).
Informaţiile primite asupra imaginii sunt recepţionate la Centrul de sol METEOSAT
(MGCS) Darmstadt – Germania şi procesate pentru a compensa erorile optice şi de
calibrare după care sunt retransmise utilizatorului prin intermediul satelitului pe 2
canale din banda L conform unui program difuzat zilnic. Se utilizează două moduri de
transmisie :WEFAX (transmisiuni analogice) şi HR ( transmisiuni digitale de mare
rezoluţie) Transmisiunile principale provenind de la MGCS sunt suplimentate cu
transmisiuni de la Centrul de Meteorologie Spaţială din Lannion - Franţa care
retransmite imagini recepţionate de la satelitul american GOES-E, plasat deasupra
Americii Centrale la 750 longitudine.
Configuraţia PDUS standard constă din : antenă, down-convertor, receptor şi un
minicalculator compatibil PDP 11. Antena este un reflector parabolic în al cărui focar
este situat down-convertorul Semnalul de FI rezultat este preluat de receptor şi
furnizat simultan pe 2 canale pentru semnalele de tip WEFAX şi HR. Semnalele
WEFAX por fi convertite în imagini fotografice de către un echipament de tip facsimil.
Semnalele HR sunt prelucrate şi convertite în imagini prin intermediul unui sistem
specializat cu microcalculator care oferă posibilitatea stocării şi prelucrării primare a
datelor transferate în mod DMA pe unităţi de disc de 50 MB sau bandă magnetică de
1600 BPI.
Pentru configuraţia « în timp real » a imaginilor şi realizarea de hărţi tematice
meteorologice este necesară interconectarea sistemului de preluare şi prelucrarea
primară a datelor cu un al doilea sistem având la bază tot un minicalculator
compatibil PDP 11.
Configuraţia echipamentului periferic utilizat pentru prelucrarea imaginilor poate fi
stabilită de către utilizator.
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Sistem radio pentru căutarea persoanelor Hermes 2700

Aplicaţii Sistemul radio tip „paging” cu apel selectiv tip HERMES 2700 este destinat
căutării şi anunţării persoanelor abonate la sistem, care lucrează şi se deplasează
într-o anumită zonă (spitale, instituţii, şantiere de construcţii, hoteluri, centre
comerciale etc.) Dispozitivul cuprinde următoarele părţi : Unitate centrală – DH 2700,
pentru formarea şi transmiterea codurilor de semnal, Emiţător - EH 2700, Antenă AH
– 2700, Receptor cu apel selectiv-RH 2700,
Caracteristici principale
Distanţa de apelare : 1- 5 km în funcţie de configuraţia terenului,
Nr de persoane apelate individual = 89,
Nr. de persoane apelate în grup = 18,
Tip d modulaţie
MA,
Tip de semnal de apel
bitonal secvenţial,
Gama temperaturilor de lucru : + 50C - + 450C,
Gama temperaturilor de stocare : - 200C - + 600C,
Umiditate relativă maximă
95%,
Alimentare - pentru DH 2700, EH 2700 – 220 V, 50/60 Hz
- pentru RH 2700
baterii uscate tip AA sau R6 -1,5 V

Echipament de formare şi transmitere apel cod secvenţial bitonal,
pentru apelarea a 90 de persoane, DH - 2700.
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Aplicaţii. Echipamentul permite generarea unui semnal (cod) de apel selectiv
destinat modulării emiţătorului de radiofrecvenţă tip EH 2700 din sistemul HERMES
2700 de apelare individuală de persoane timp de 6 secunde
Codul de apel constă în transmiterea primului ton audio corespunzător primei cifre a
numărului de apel, transmiterea celui de al doilea ton corespunzător celei de a doua
cifre a numărului de apel, o pauză, după care secvenţa se repetă în total de 8 ori.
DH 2700 are şi posibilitatea transmisiei unor secvenţe de apelare pentru grupe de
până la 90 receptoare individuale.
Caracteristici tehnice
Distorsiuni : max 10%,
Nivel audio general : min 2 Vef / 600 Ω,
Durata de transmisie pentru apel normal : 6000 ms ± 20%,
Durata de transmisie pentru apel de grup : 5200 ms ± 20%,
Frecvenţa tonurilor generate :
Cifra
1
2
3
4
5
6
7
Frecv.(Hz) 1043 1135 1235 1343 1459 1583 1715
Frecvenţele vor fi generate cu o toleranţă de max ± 15 Hz,

8
1855

9
2040

10
2128

Consumul de la reţea de 220 V : max 0,15 A,
Dimensiuni :100 x 260 x 300 mm,
Masa : max 2,7 kg.

Emiţător de apel selectiv EH - 2700
Aplicaţii. Emiţătorul de apel selectiv EH 2700 realizează emisia unui semnal radio
modulat în amplitudine de o succesiune de trenuri de semnale de audio frecvenţă
transmise de “Echipamentul de formare şi transmisie cod DH 2700”. Fiecare tren de
semnale de modulaţie corespunde numărului de apel al abonatului cu care urmează
să se intre în legătură şi va fi recepţionat prin intermediul unui receptor RH 2700.
Emiţătorul este realizat pe baza unui oscilator de canal şi a unui amplificator de
radiofrecvenţă (în clasă C), la ieşirea căruia se obţine semnalul pentru sistemul
radiant (Antena AH 2700). Blocul de semnalizare permite afişarea stării de
funcţionare sau de localizare a defectului.
Caracteristici tehnice
Frecvenţa canalului radio : o frecvenţă în banda 26.965 – 27.265 kHz,
Puterea de radiofrecvenţă (la purtătoare) la emisie : PE > 8 W,
Puterea medie de emisie : PEM > 10 W,
Indicele de modulaţie (m) : > 70 %,
Dinamica semnalului de AF= Când semnalul de AF se modifică în gama 0,5 – 5 Vef,
indicele de modulaţie (m) rămâne cuprins între 65 % - 95 %,
Distorsiuni de AF :
< 10 %,
Nivelul radiaţiilor parazite pe armonici : < 60 dB faţă de nivelul purtătoarei,
Banda de audiofrecvenţă :
900 – 2700 Hz,
Curentul absorbit de la reţea: < 0,8 A,
Timpul de funcţionare neîntreruptă : max. 10 minute,
Tensiunea de alimentare :
187 – 242 V,
Gama temperaturilor de lucru:+ 50C .... + 400C,
Dimensiuni :
340x260x108 mm,
Masa :
max 8 kg

Antena tip AH-2700
Aplicaţii. Este destinată să funcţioneze în instalaţii de emisie terestre, staţionare, la
altitudini până la 3000 m. Antena se compune din : vibrator nesimetric, opt
contragreutăţi dispuse radial înclinat, conectori de alimentare, pilon.

.............
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Caracteristici tehnice:
Frecvenţa de lucru centrală: 27 MHz,
Banda de trecere :
± 300 Hz pentru un factor de undă staţionară < 1,5,
Gama de temperaturi :
- 250C .... + 500C,
Dimensiuni de gabarit :
max. Ø 1000 x 3500 mm,
Masa :
max 20 kg,

Receptor de apel selectiv de persoane RH-2700
Aplicaţii. Receptorul RH-2700 realizează recepţionarea semnalelor MA emise în cod
bitonal secvenţial în banda de frecvenţă 26.965 – 27.265 kHz.
Caracteristici tehnice
Sensibilitate :
mai bună de 120 µV/m,
Selectivitate :
mai bună de 35 dB la 50 kHz,
Intensitatea acustică :
min 75 dB la 10 cm distanţă de receptor
Curentul absorbit de la sursa de alimentare, la aşteptare : < de 1,2 mA
Gama temperaturilor de lucru : 0 - .. 400C,
Dimensiuni :
120 x 60 x 22 mm,
Masa :
max.0,2 kg.

Radiotelefon cu BLU R 6101
Aplicaţii. Radiotelefonul portabil cu BLU asigură legături de radiocomunicaţii până la
20 km în funcţie de teren şi frecvenţă, în cazul când se foloseşte o antenă baston.
Distanţa se poate mări în cazul utilizării unei antene fir înclinat sau dipol. Aparatul
poate fi utilizat în exploatări forestiere, la construcţia şi exploatarea conductelor de
gaz şi a conductelor de petrol, la construcţia şi exploatarea liniilor electrice, în
agricultură,în explorări geologice etc.
Descriere.
Echipamentul compus din emiţător şi receptor cuprinde următoarele blocuri
funcţionale :
- etajele de înaltă frecvenţă de mică putere,
- etajele de înaltă frecvenţă de putere,
- etajele de joasă şi medie frecvenţă,
- bateria de acumulatoare
Funcţionarea
Emiţătorul . Semnalul de joasă frecvenţă de la microfon sau de la oscilatorul de apel
modulează într-un modulator echilibrat o purtătoare de frecvenţă intermediară - 456,5
kHz . Apoi semnalul modulat în amplitudine, având purtătoarea suprimată, este
amplificat şi trecut în filtrul de bandă (filtru mecanic) care elimină banda laterală
superioară. După o amplificare, banda laterală inferioară trece printr-un schimbător
de frecvenţă şi după o nouă amplificare, este radiată în spaţiu cu ajutorul unei
antene.
Receptorul. Semnalul captat de antenă este amplificat şi aplicat apoi mixerului.
După o schimbare de frecvenţă se obţine semnalul de frecvenţă intermediară care
este apoi filtrat (în filtrul de bandă comun pentru emiţător şi receptor). Semnalul de
455 kHz modulat este amplificat în două etaje de frecvenţă intermediară şi apoi
demodulat. Semnalul de joasă frecvenţă care rezultă este amplificat în două etaje şi
aplicat microreceptorului. Tot de la ieşirea detectorului de proces se ia şi semnalul
pentru dispozitivul R.A.A compus dintr-un etaj de amplificare de audio frecvenţă, un
detector, un etaj amplificator de curent continuu şi un etaj de formare a tensiunii de
R.A.A. R.A.A controlează etajele de RF şi de frecvenţă intermediară.

.
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Aplicaţii "Minier 100" este o staţie radio care asigură legături radio între galeriile din
mină şi ascensor / conducătorul ascensorului, în minele fără grizu. Înlocuind antenacadru cu una diagonală, M-100 poate fi utilizată ca staţie portabilă în reţelele din
mine fără grizu sau în alte spaţii de lucru. M-100 poate fi folosită de asemenea în
orice aplicaţii subterane.
Descriere
Staţia radio M-100 este constituită din:
Ansamblul Emiţător
- caseta principală cu capace,
- garnituri de etanşare şi armături,
- buton de transmisie,
- buton de test, cablu de putere (reţea) cu conector,
- cablu pentru ansamblul receptor-microfon
Ansamblul Receptor-Microfon
Antenă cadru cu fider şi conector
Date tehnice
Numărul de canale - 1 singur canal,
Frecvenţa de lucru – 100 kHz,
Antenă tip cadru.
Emiţător
5
Stabilitatea frecvenţei :
mai bună de ± 2.10Tipul modulaţiei :
modulaţie în frecvenţă cu ± 2 Hz,
Putere:
min 0,8 W
Sensiblitatea:
5 – 10 mV
Banda de frecvenţă audio: 600 Hz.....3200 Hz, cu ± 3 dB faţă de 1000 Hz,
Receptor
Sensibilitatea:
mai bună de 0,3 – 3 mV,
Banda de trecere:
± 4 kHz,
Distorsiuni:
max 10%
Atenuarea :
la 0,8 fr şi la 1,25 fr min 40 dB,
Puterea audio la ieşire :
min 10 mW.
Condiţii generale
Temperaturi de funcţionare: 50C …40 0C,
Temperaturi de stocare şi transport: – 350C....... + 500C,
Umiditatea relativă:
95% max 10 zile,
Consum:
aşteptare - max 20 mA,
receptor - max 0,1 A,
emiţător - 0,25 A.
Dimensiuni: Ansamblul E/R 135 x 63 x 149 mm, Antena 1300 x 800 x 50 mm,
Greutatea: Ansamblul E/R max 1,6 kg , Antena 6 kg, Ambalajul 0,75 kg,
Clasa de securitate:
IP-54,
Durata de viaţă:
10 ani,
Există şi o variantă Minier 200 – care are o rază de acţiune mai mare.

MINIER 505
Aplicaţii Minier 502 este un convertor de putere pentru staţia E/R radio M-100,
utilizabil unde este necesară o sursă de putere portabilă de curent continuu de 123 V
Minier 502 constă din:
- carcasă principală cu capac şi garnitură de etanşare,
- placă de circuit imprimat, pe care sunt montate toate componentele,
- cablu de alimentare cu conector,
- şurub M9 de fixare pe partea superioară a bateriei Cd-Ni.
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Aplicaţii Aparatul este destinat unităţilor cu specific coronarian şi monitorizează
următorii parametri biologici : ECG, respiraţie, presiune sistolică şi diastolică
(invaziv),. temperatura în 4 puncte simultan.
Aparatul este coordonat de 2 microprocesoare, poate fi cuplat cu echipamente
specializate de calcul fiind deci posibilă echiparea sistemului cu programe chiar de
către utilizator.
Aparatul culege,în partea flotantă, printr-un sistem de amplificatoare semnalele de
ECG, respiraţie, temperatură şi presiune, conversia A/D.
Transmiterea mărimilor electrice culese de la pacient şi convertite se face printr-un
transformator de izolare utilizându-se un cod special. Semnalul astfel intrat în partea
neflotantă a aparatului, este prelucrat de un sistem cu microprocesor “slave” care se
găseşte sub controlul sistemului “master” al aparatului.
Sistemul “slave” îndeplineşte următoarele funcţiuni:
- prelucrează separat semnalul pentru derivaţiile D1, D2, D3, aVR, aVI, aVF,
V1 .V6 în funcţie de sensibilitatea programată (amplificările pentru semnalul
FCG sunt programabile: 500, 1000 şi 2000),
- linearizează caracteristicile termistoarelor (semnal convertor digital) incluse în
traductoarele de temperatură. Linearitatea caracteristicilor termistoarelor este
realizată de sistemul “slave” al aparatului prin decalajul sistemului sau
monitor,
- prelucrează semnale de presiune (convertite digital) şi determină valorile
presiunilor sistolice şi diastolice.
În general sistemul “slave” poate prelucra până la16 parametri /lungime de cuvânt 10
bit) culeşi cu viteza de 400 esant/sec.
Sistemul “master” culege din memoria sistemului “slave” informaţia pentru sistemul
de afişare pe ecranul aparatului - 3 trasee de unde analogice simultan:
- ECG sau presiune,
- pentru măsurările de ritm de ECG,
- pentru măsurările de respiraţie,
Pentru afişarea de date alfanumerice, şi pentru transmisia la sistemul specializat de
calcul transmisia se face fie standard RS 232C, fie standard TV; idem pentru
acţionarea sistemului de alarmare al aparatului,
Sistemul “master” coordonează activitatea tastaturii de comandă şi transmite spre
sistemul “slave” comenzile corespunzătoare.

582

APARATURĂ MEDICALĂ

Anexa II.4.4.5 pag 2

ELSTAR – 1A, Electrocardiograf cu un canal

Aplicaţii.. ELSTAR – 1A este primul electrocardiograf conceput şi realizat în ţară 79,
având performanţe comparabile cu cele ale unor firme renumite de aparatură
medicală. Aparatul este destinat tuturor cabinetelor şi clinicilor de medicină generală
şi cu specific cardiologic, fiind un instrument indispensabil pentru diagnosticarea
afecţiunilor cardiovasculare.
Descriere. ELSTAR – 1 A este un electrocardiograf digital cu un canal care permite
înregistrarea pe hârtie termosensibilă a electrocardiogramei, atât în regim manual cât
şi automat.
Printerul termic de înaltă rezoluţie cu care este echipat realizează înregistrări de o
calitate excepţională, intensitatea traseului fiind constantă, inclusiv pe durata
complexului ORS. Complet automatizat, aparatul culege toate cele 12 derivaţii ECG
şi le tipăreşte în regimul dorit, cu o durată de înregistrare programabilă între 3 şi 10 s
pentru fiecare derivaţie.
La dispoziţia medicul se află 16 taste funcţionale, care alături de un afişaj cu 10
caractere permit o utilizare simplă a multiplelor facilităţi : viteză, sensibilitate, durată
derivaţie, test, calibrare, filtru 35 Hz, bip, etc.
Principalele elemente ale înregistrării, precum şi ritmul cardiac, sunt tipărite automat
pe hârtie.
Aparatul este protejat la defibrilaţie, corespunzând tuturor standardelor medicale
internaţionale ( IEC 601 – 1 ).
Caracteristici tehnice
Sistem de tipărire : digital, printer termic 8 puncte/mm,
Semnal ECG :
12 derivaţii,
Regim înregistrare : manual/ automat,
Viteză :
25 – 50 mm/s,
Sensibilitate :
5 – 10 – 20 mm/mV,
Durata derivaţiei : 3 – 4 – 6 – 10 s,
Alimentare : reţea : 220 V / 50 Hz,
Dimensiuni :
290 x 220 x 85 mm,
Greutate :
max 5 kg
79

Precizez că primul Electrocardiograf cu un canal românesc a fost realizat în anii
1958 la IOR partea mecanică şi la Radio Popular partea electronică, subsemnata
Nona Millea fiind proiectanta acesteia. Producţia s-a realizat la IOR şi cu aceste
aparate au fost dotate maşinile Salvărilor în anii 1960. Un episod inedit din perioada
elaborării aparatului este descris în vol I la cap VI 10 5
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MC-01 Monitor de campanie
Aplicaţii. Aparatul este destinat secţiilor de supraveghere intensivă, anestezie,
reanimare şi în general tuturor unităţilor cu specific cardiovascular.
Descriere.
Aparatul culege şi prelucrează semnale pentru următorii parametri:
- ECG,
- respiraţie,
- temperatură (2 puncte).
Opţional se pot adăoga încă 2 parametri : presiune, puls periferic sau altă funcţie la
cererea beneficiarului, în funcţie de posibilităţile de realizare,
Monitorul este echipat cu un osciloscop cu memorie (tub cinescop cu diagonala de
24 cm) şi afişează următoarele :
a) 2 trasee pentru funcţiile cerute prin tastatură (ex.ECG şi respiraţia)
b) Tabel cu parametri conţinând:
- ritm ECG,
- opţional durata QRS,
- temperatura,
- ritm respiraţie,
- parametri caracteristici pentru funcţiile opţionale,
- limite de alarmare pentru toţi parametri (opţional pentru complexe ectopice \
de origine ventriculară),
- parametru alarmant.
c) Opţional regimuri de trend (pentru cca. 6 ore) cu afişarea alarmelor apărute.
Conversaţia cu aparatul se face printr-o tastatură funcţională (6 taste) şi printr-un
echipament de calcul sau specializat.
Monitorul poate face parte dintr-un sistem automatizat de control medical.
Date tehnice
Rejecţia de mod comun a amplificatorului ECG : > 80 dB,
Protecţie la defibrilare şi electrochirurgie,
Dimensiuni : 390 x 210 310 mm,
Masa : aprox 12 kg,

Monitor de temperatură medical cu afişare numerică
Monitorizarea temperaturii corpului, funcţie vitală de bază, este un procedeu
determinant important în diagnostic, tratament chirurgie etc şi o componentă
principală a unităţii de supraveghere intensivă, în special a celor pediatrice şi a
incubatoarelor pentru imaturi.
Faţă de termometrul medical cu mercur, termometrul electronic prezintă, pe lângă
posibilitatea monitorizării de lungă durată a oscilaţiilor termice, avantajele unei
operativităţi îmbunătăţite, al unui timp de măsură scurt, al posibilităţilor diverse de
prelevare (superficial şi axilar, oral, esofagian, rectal, intravaginal etc) al unui
domeniu mai larg de măsură în limitele unei precizii rezonabile, relevant în deosebi în
chirurgia prin hipotermie.
Monitorul de temperatură măsoară în domeniu 22 .... 420C, cu o eroare de : ± 0,20C
(± 0,10C pentru traductor şi ± 0,10C pentru aparat) şi o eroare maximă de alarmare
de : ± 0,20C.
....
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Aparat pentru controlul aritmiei cardiace
Aplicaţii Aparatul prelucrează informaţia dedusă din analiza traseului ECG, pe una
din derivaţiile standard, pentru 6 pacienţi simultan. Sunt monitorizaţi următorii
parametri: ritmul cardiac instantaneu HRI, ritmul cardiac de bază HRB, ritmul cardio
mediu HRM, numărul de aritmii pe minut.
Sunt alarmate selectiv următoarele aritmii: extrasistole (de origine ventriculară sau
supraventriculară), ritmul bigeminat, trenul de extrasistole, bradicardia, tahicardia,
asistolia precum şi depăşirea unor valori prestabilite pentru numărul de aritmii pe
minut. De asemenea sunt memorate ultimele 8 alarme împreună cu ora de apariţie.
Aparatul memorează pe timp de max 5 ore, datele referitoare la ritmul cardiac şi
numărul de aritmii pe minut, acestea putând fi redate pe ecran sub forma unui grafic
şi citite cu ajutorul unei valori de “selecţionare” introdusă de operator.
Aparatul este echipat cu 3 programe de autotestare a rastrului, a regimului de “trend”
şi autotestare funcţională.

M 5342 NEUROCON
Aplicaţii. Aparatul este destinat electroconvulsioterapiei (RCT) pentru tratarea
bolnavilor de psihoze maniaco-depresive, schizofrenie, agitaţii acute, cazuri de
rezistenţă la terapii medicamentoase, parafrenii. Tratamentul se efectuează numai în
spital şi clinici de specialitate, în condiţii de reanimare, de către personal cu practică
îndelungată în acest domeniu, după explorări funcţionale preliminare (EEG, EKG,
radiografii toracice, fund de ochi, etc).
Descriere
Aparatul este un generator de impulsuri de curent continuu, pozitive, sub formă de
sfert de sinusoidă cu frontul crescător vertical. Impulsurile se aplică pe pacient
transcerebral, în tren continuu sau grupe de câte 4 impulsuri cu perioadă 160 ms sau
320 ms. La declanşarea tratamentului ampitudinea impulsurilor creşte treptat, până
la valoarea nominală. Durata de tratament poate fi prestabilită de la 1 s la 6 s.
Furnizarea curentului în circuit de pacient este semnalizată optic şi acustic, cu o
frecvenţă variabilă proporţională cu amplitudinea curentului prin sarcină şi modulat
pe regimurile de lucru.
Date tehnice
Durata impulsului :
5 ms ± 0,5 ms,
Perioada de repetiţie impulsuri : 20 ms ± 2 ms,
8 trepte de curent:
200 ……….800 mAvv ( ± 10%),
Timp de creştere amplitudine :
0, 25, 0,5, 0,75 s ( ± 10%),
Test tratament.
Protecţii
- supracurent:
1,1 Avv + 5%/-10%,
- depăşire durată tratament: 5 s ± 1 s,
Alarme
- temperatura:
+100C.......+400C,
- umiditate:
38 ……75%,
- presiune:
70......106 kPa,
Alimentare :
220 V ± 10% - 50 Hz ± 2% / max 150 VA,
Dimensiuni :
300 x 220 x 150 mm,
Masa max:
6 kg.
...
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Sertarul ” Control efort”
Sertarul are rolul de a menţine un pacient – care a suferit accidente cardiovasculare
– la un efort fizic controlat în regim dinamic, în funcţie de frecvenţa cardiacă prin
solicitarea fizică cu ajutorul covorului rulant.
Modificările nivelului solicitării fizice se fac în două feluri :
- prin reglarea înclinării benzii rulante în timp ce viteza de rulare rămâne constantă,
- prin reglarea vitezei benzii rulante, panta menţinându-se constantă.
Activitatea cardiacă (frecvenţa cardiacă), creşte odată cu mărimea efortului şi va
scădea la o micşorare a efortului faţă de o valoare iniţială.
Sertarul “control efort” preia frecvenţa cardiacă a unui pacient supus efortului şi
controlează activitatea covorului în funcţie de frecvenţa cardiacă a pacientului.
Sertarul preia de la un Monitor de pat limitele (superioară/inferioară) de alarmare şi le
transformă astfel:
- declanşarea alarmei superioare (prestabilită iniţial la o anumită valoare) sertarul o
interpreteză ca o depăşire a efortului în regim dinamic şi intervine în micşorarea
acestui efort (micşorarea pantei sau a vitezei de derulare)
- declanşarea alarmei inferioare va fi interpretată ca un efort sub valoarea
prestabilită şi “sertarul control” va acţiona în sensul măririi efortului depus de
pacient ( creşte panta sau viteza)

Monitor de transmisie neuromusculară
Monitorul are rolul de a genera periodic trenuri de 4 impulsuri de stimulare, de a
măsura integrala răspunsului electromiografic la primul şi cel de al patrulea impuls de
stimulare şi de a afişa numeric valorile procentuale ale rapoartelor dintre răspunsul în
anestezie la primul impuls de stimulare şi răspunsul iniţial (răspuns etalon) şi apoi la
următoarele rapoarte rezultate în urma aplicării impulsurilor de stimulare aplicate
pacientului în mod continuu, cu o frecvenţă de repetiţie convenită
Desfăşurarea ciclului de măsură se face în următoarele faze:
- Calibrarea. În perioada inducerii hipnozei se aplică pacientului impulsurile de
stimulare în tren continuu de 1 Hz, amplitudinea lor reglându-se la valoarea la care
se observă contracţia maximă a degetului, după care se adaogă 5 mA pentru a
realiza o stimulare supramaximală. Se face apoi calibrarea monitorului.
- Măsurarea rapoartelor. Se poate face pe durata administrării miorelaxantelor cu
acţiune scurtă pt. intubarea traheei, a curarizării de durată sau în faza de revenire.
Dacă se apreciază că stimularea inoportunează actul operatoriu, ea poate fi oprită
temporar fără ca amplitudinea impulsului de stimulare sau calibrarea să fie
schimbate.
- Aparatul dispune de un regim de stimulare cu frecvenţă de impulsuri ridicată pentru
obţinerea tetarniei.

Electrocardioscop cu memorie ECM
Aparatul este destinat supravegherii cardiovasculare de mai lungă durată a
pacienţilor în serviciile de cardiologie, chirurgie, terapie intensivă etc. În variantele cu
alimentare autonomă sunt utile la acordarea primului ajutor în teren, eventual
împreună cu un defibrilator.
Semnalul cardio-electric este cules cu ajutorul unor electrozi pentru
electrocardiografie plasaţi pe încheietura mâinii drepte (RA), încheietura mâinii stângi
(LA), încheietura piciorului stâng (LL), încheietura piciorului drept (RL) şi piept (V)
Aparatul afişează semnalul cardioelectric corespunzător uneia din derivaţiile I, II, III,
aVR, aVL, aVF, sau V precum şi valoarea ritmului cardiac instantaneu, calculat din
semnalul cardio-electric..
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Traductor de puls periferic
Pentru măsurarea frecvenţei cardiace este necesar un dispozitiv cu ajutorul căruia
pulsul este detectat şi transformat în semnale electrice care pot fi aplicate la intrarea
unor cardiotahimetre, osciloscoape sau înregistratoare. Traductorul de puls periferic
fotoelectric poate fi ataşat pe lobul urechii sau pe degetul pacientului, în funcţie de
construcţia mecanică a clemei de prindere.
Traductorul sesizează variaţiile de transluciditate a lobului urechii datorate circulaţiei
sanguine periferice (sincronică cu pulsul periferic). Transluciditatea lobului urechii
este mai mică atunci când sângele pătrunde în vasele capilare (sosirea undei de
puls) şi creşte odată cu golirea lor. Fluxul luminos transmis prin lob spre fotodiodă de
către bec este astfel variabil. Variaţia fluxului luminos ce cade pe faţa diodei
determină variaţii ale curentului prin fotodiodă. La ieşirea traductorului va apare o
tensiune variabilă în ritmul pulsului periferic.

Aparat pentru măsurarea timpilor sistolici
Măsurarea timpilor sistolici în timpul exerciţiilor este utilă atât pentru medicul patolog
cât şi pentru cel din domeniul medicinei sportive.
Funcţionarea aparatului se bazează pe determinarea timpilor sistolici (ITS) din ECG
şi densitograma lobului urechii (DEN).
Metoda respectivă este neinvazivă şi poate fi aplicată la pacienţi în mişcare.
Principalele ITS folosite pentru estimarea performanţei miocardice sunt:
- Perioada de preejecţie (PEP).
Aceasta este delimitată de începutul depolarizării ventriculare şi de închiderea
valvei aorte
- Timp de ejecţie ventriculară stângă (LVET).
Acest interval începe cu deschiderea valvei aortice şi se încheie cu închiderea
acesteia,
- Sistola electromecanică totală.
Metoda aplicată conduce la măsurarea – PEP - cu un factor de corecţie K datorat
vitezei finite de propagare de la aortă la ureche şi care este practic constant la un
anumit moment pentru individ.
Prin prelucrarea DEN şi a ECG aparatul măsoară PEP şi LVET. De asemenea
calculează bătaie cu bătaie şi factorii de eficienţă :
R = PEP/LVET şi HRI = ritmul cardiac

Stereo – fonostimulator
Aparatul este destinat investigării analizorului auditiv şi în special a funcţiei de
orientare spaţială în condiţii de stimulare a deplasării sursei de excitaţie pe un
orizont de 180 0C Cu ajutorul aparatului se pot depista tulburări de orientare auditivspaţială determinată de afecţiuni organice sau funcţionale, tumorale, psihice, de
suprasolicitare etc.
Aparatul permite stimularea auditivă a unor subiecţi prin aplicarea unor impulsuri
sonore de formă, volum şi repartiţie în timp variabile.
Transformarea impulsului electric în impuls sonor se realizează cu ajutorul a două
căşti, care se aplică pe urechile pacientului.
Între impulsul sonor aplicat unei urechi şi celeilalte poate exista un decalaj de timp
reglabil.
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Analizor de indici de undă pentru semnale electroencefalografice
Spectrul de frecvenţă al activităţii electroencefalografice este împărţit convenţional în
patru benzi principale:
- unda Delta : 0,5 .....3,5 MHz, de amplitudine şi localizare variabile,
componente normale în activitatea EEG în somn la toate vârstele;
- unda Teta :3,5 – 8 Hz, de amplitudine variabilă localizarea pe scalp
depinzând
de vârsta şi atenţia pacientului;
- unda Alfa : 3 – 13 Hz, de amplitudine variind între 10 şi 150 µV, cu localizare
în regiunile occipital-parietale, cu aspect sinusoidal, apare în stări de relaxare
cu ochii închişi, se atenuează la deschiderea ochilor sau la stări senzoriale şi
mentale (rezolvarea unor probleme de calcul)
- unda Beta : 13 -25 Hz, de amplitudine până la 25 µV, cu localizare obişnuit în
regiunile frontale, accentuate în general de barbiturice.
Componenţa spectrală a caracterelor EEG este strâns legată de stările fizică şi
psihică normale sau patologice ale subiectului, de tipul şi cantitatea medicamentelor
administrate, de vârstă etc.
Modificări specifice apar ca urmare a unor tulburări metabolice şi dezechilibre
electrolitice, la tumori cerebrale, traume, tulburări vasculare ale creierului,
hidrocefalie, epilepsie, comă şi moarte cerebrală şi chiar în psihiatrie.
Prin “indici undă” se înţelege conţinutul procentual al componentelor definite într-un
tronson EEG de lungime cunoscută. Evidenţierea lor stabileşte unda EEG
preponderentă în cursul unei activităţi specifice, în somn în urma unei medicaţii sau
în anumite stări patologice.

Aparat pentru măsurarea automată a presiunii arteriale
Aparatul măsoară parametrii presiunii arteriale prin metoda zgomotelor Korotkov,
realizând o analogie cu metoda de măsurare cu stetoscopul. Aparatul poate fi utilizat
independent sau poate constitui o parte componentă a unui sistem de monitorizare,
în acest caz existând posibilitatea sincronizării cu semnalul reprezentând activitatea
electrică a inimii (complexul QRS). Aparatul conţine o manşetă din pânză cauciucată
care se aşează în jurul braţului pacientului. Printr-un compresor acţionat de un motor
se poate realiza în manşetă o presiune cuprinsă între 0 şi 30 mmHg. Sub manşetă
se plasează un traductor piezoelectric. Pe parcursul dezumflării manşetei apar
semnale Korotkov, generate de unda de sânge care străpunge obturarea din ce în ce
mai mică a manşetei. Presiunea din manşetă este urmărită în mod constant de un
traductor de deplasare, astfel încât la apariţia impulsurilor Korotkov, corespunzătoare
presiunii sistolice (sau diastolice) aceasta este identificată, memorată şi afişată.

Psihogalvanic
Aparatul este destinat măsurării reflexului electrodermal. Un subiect excitat din p.d.v.
psihologic răspunde prin modificarea unor parametri fiziologici ca : temperatura,
ritmul respiratoriu, activitatea glandulară etc. În anumite condiţii şi reciproca este
adevărată: modificarea respectivilor parametri putând fi asociată cu nivelul de
excitaţie psihologică. Un parametru relativ uşor de urmărit este activitatea glandelor
sudoripare. Acestei activităţi i se asociază următorii termeni : rezistenţa electrică a
pielii, reflexul galvanic al pielii, reflexul electrodermal (psihogalvanic) Aceşti termeni
sunt corelaţi cu unul sau ambele modificări asociate cu activitatea glandelor
sudoripare, o modificare a rezistenţei şi generarea unei diferenţe de potenţial între
zone conţinând multe glande sudoripare (palma şi talpa) şi zone aproape lipsite de
aceste glande (bust, urechi membre) O scădere a rezistenţei subiectului indică
excitare, o creştere a rezistenţei , relaxare.

588

APARATURĂ MEDICALĂ

Anexa II.4.4.5 pag 8

Aparat pentru comunicarea prin telefon a hipoacuzicilor
Aparatul permite comunicarea prin telefon a surzilor, între ei sau cu alte persoane.
Fiecare dintre cei doi interlocutori trebuie să posede un asemenea aparat. Aparatul
conţine o tastatură alfanumerică şi un display.
Mesajele se transmit prin apăsarea tastaturii şi sunt afişate simultan pe display-urile
ambelor aparate. Cuplajul între aparate şi linia telefonică se face fonic. Cuplajul
acustic elimină dezavantajele cuplajului galvanic, dar ridică probleme legate de
rejecţia perturbaţiilor introduse de fondul sonor în care se face transmisia.
Convorbirea se desfăşoară după următorul protocol : În momentul alimentării
aparatul se găseşte în regim de emisie. Din totalul celor 64 de caractere, două vor
avea semnificaţiile “schimbă regimul” şi “eroare”. La apăsarea tastei “recepţie” se
emite caracterul “schimbă registrul”.
Aparatul care lucra în regim de emisie trece pe recepţie şi invers. Atunci când
formează un număr de telefon cel care cheamă comandă regimul “recepţie”.
Interlocutorul răspunde printr-un semnal convenţional şi comandă “recepţie”.
Cel care chemă va trece deci în emisie şi dialogul poate începe La apăsarea tastei
« eroare » se şterge în ambele display-uri ultimul caracter scris, Pe display-uri textul
intră treptat prin dreapta, lungimea afişului fiind de 16 caractere.

Emiţător pentru echipamentul de transmisie a electrocardiogramei
prin telefon
Echipamentul pentru transmisia ECG prin telefon este destinat staţiilor de salvare şi
permite transmiterea pe rând a şapte derivaţii standard (I, II, III, aVR, aVL, aVF şi V)
suprapus cu convorbirea telefonică de la un post telefonic obişnuit.
Banda alocată unui post telefonic 300 – 3400 Hz este împărţită astfel:
- 300 – 2000 Hz semnal convorbire,
- 2000 – 3400 Hz banda ocupată de semnalul ECG care modulează o
frecvenţă de 2700 Hz.
Emiţătorul este alimentat de la 12 baterii R20 (consumul fiind de 15 mA), cuplajul cu
telefonul făcându-se prin intermediul unui cuplor acustic bi-direcţional.

NP – 01 Pompă de nutriţie
Utilizare. Pompa de nutriţie (nutripompă) este destinată hrănirii prin sondă gastrică a
pacienţilor cu afecţiuni ale tubului digestiv superior (cavitate bucală, mandibulă,
faringe, esofag). Ea poate fi utilizată în diverse secţii de medicină internă, anestezie
şi terapie intensivă, gastroenterologie, oncologie, etc. Avantajul utilizării acestui
aparat il reprezintă posibilitatea hrănirii normale a pacienţilor şi protecţia sistemului
digestiv, în condiţiile unei alimentaţii adecvate şi de siguranţă totală.
Descriere.
NP-01 funcţionează ca o pompă volumetrică, având la bază principiul pompei cu
efect peristaltic. Realizarea acestui efect, în vederea deplasării unei coloane de
lichid, presupune ocluzarea interioară în 2 puncte a unui tub şi antrenarea de lichid
astfel creat. Repetarea periodică a acestei secvenţe va produce livrarea intermitentă
a unei cantităţi de lichid egale cu conţinutul tubului cuprins între cele 2 puncte de
ocluzare.
Pe acest principiu pompa de nutriţie realizează obturarea tubului prin intermediul a 3
role fixate echidistant la periferia unui rotor antrenat cu o viteză unghiulară reglabilă
dată de un motor pas cu pas.
Reglarea debitului se face prin comanda turaţiei motorului pas cu pas în gama de
frecvenţe 0,48 – 480 Hz.
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Concepţia aparatului permite accesul rapid şi facil la subansamble şi accesorii iar
amplasarea elementelor de comandă şi control răspunde atât cerinţelor funcţionale
cât şi estetice. Pentru utilizarea pompei sunt necesare ca accesorii :
- rezervorul de amestec nutritiv, tubulatură sterilă şi sonda gastrică.
Date tehnice.
Domeniul de reglare a debitului : 1 – 990 ml/h,
Pas de reglare :
1 ml/ m în gama 1 – 99 ml/h,
10 ml/ m în gama 100 – 990 ml/h,
Precizie :
5% ± 1 ml/h
Alarmă sonoră la întreruperea reţelei de alimentare
Alimentare reţea :
220 V / 50 Hz
Consum maxim :
30 VA

Reograf M 5101

Aplicaţii. Aparatul electronic medical M 5101 este destinat înregistrării variaţiilor de
impedanţă tisulară sincrone pulsului arterial, pentru urmărirea hemodinamicii
periferice şi viscerale în afecţiuni vasculare acute şi cronice. Poate fi utilizat şi pentru
înregistrarea frecvenţei respiratorii la nou născuţi în perioadele de incubaţie sau la
adulţii monitorizaţi.
Descriere Reograful M 5101 cuprinde două canale independente, având o mare
sensibilitate, ce permit determinări reografice simultan în două regiuni ale corpului. E
înzestrat cu electrozi speciali pentru reografie periferică şi viscerală. Circuitele
electronice de măsurare utilizează punţi rezistive cu posibilităţi de echilibrare şi acord
fin, permiţând determinări hemodinamice prin metode bazate pe variaţia rezistenţei
tisulare. Bornele de ieşire ale aparatului se pot conecta la un electrocardiograf sau la
un alt tip de înregistrator pentru înregistrarea concomitentă a două reograme..
Aparatul este echipat în întregime cu semiconductoare şi realizat pe cablaj imprimat.
Date tehnice
Domeniul de măsurare a variaţiilor de impedanţă tisulară : 0,01 Ω ...1 Ω,
Frecvenţa oscilatorului, la alegere :
100 kHz, 150 kHz, 200 kHz, 300 kHz,
Sensibilitatea reglabilă continuu între:
0 ....50 mV/ Ω,
Impedanţa de ieşire :
100 kΩ,
Alimentarea :
reţea 220 V, 50 Hz,
Dimensiuni :
200 x 200 x 320 mm,
Masa : 7 kg
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Bitahometru portabil M 5102

Aplicaţii. Aparatul electronic medical M 5102 este destinat măsurării frecvenţei
instantanee a pulsului şi respiraţiei, pentru urmărirea adaptării cardio-respiratorii, în
condiţii de supraveghere intra-operatorie la pat sau în incubator, cât şi în condiţii de
campanie.
Descriere. Aparatul M 5102 este echipat cu un traductor de puls periferic cu
fotorezistenţă şi un traductor de respiraţie cu termistor. Semnalele electrice sunt
detectate şi amplificate, un instrument de măsurare gradat liniar indicând rezultatul.
Bitahometrul are posibilitatea semnalizării acustice diferenţiate, pentru puls (semnale
scurte) şi pentru respiraţie (semnale lungi)
Un comutator de funcţie asigură determinarea independentă doar a frecvenţei
pulsului ori a respiraţiei, sau urmărirea celor două frecvenţe alternativ, prin comutare
automată la cca 45 s.
Bitahometrul M 5102 este un aparat portabil complet tranzistorizat, realizat pe plăci
cu cablaje imprimate. Aceasta îi asigură o mare robusteţe şi fiabilitate.
Date tehnice
Domeniu de măsurare : 8……..40 respiraţii/minut,
40……240 pulsaţii/minut,
Precizia măsurării :
± 3%,
Alimentare :
reţea 220 V, 50 Hz,
Dimensiuni :
100 x 200 x 320 mm,
Masa :
5 kg.
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Termometru clinic M 5181

Aplicaţii. Termometrul clinic M 5181 este utilizat pentru determinarea temperaturilor
cutanate. Aparatul are aplicaţii atât în diagnostic la patul bolnavului sau în cabinete
de consultare cât şi ca instrument de control, ca de exemplu pentru măsurarea
temperaturii cutanate în timpul perioadei de incubaţie, aparatul fiind un important
accesoriu la orice tip de incubator de copii.
Descriere.
Termomentrul M 5181 este un aparat portabil, tranzistorizat, având o construcţie
robustă, un aspect modern şi gabarit redus. Exploatarea lui se face cu un număr
minim de manevre. Sonda sau traductorul de temperatură de tip special pentru
monitorizare, conţine ca element activ un termistor inclus într-o capsulă ermetică
termoizolantă, uşor dezinfectabilă cu alcool etilic. Rezistenţa electrică a termistorului
se modifică în funcţie de temperatura mediului. Această modificare de rezistenţă
electrică este detectată , amplificată şi măsurată cu un instrument cu 3 scări de
măsurare, gradate în grade Celsius.- 0C - Prima scară ( 18...26 0C) este folosită
pentru determinarea temperaturii pielii la extremităţi, în special cele inferioare şi
zonele de circulaţie diminuată. Scara medie (26 .....34 0C) corespunde temperaturilor
frecvent întâlnite la pielea extremităţilor în zonele proximale, precum şi temperaturilor
existente în regiunea capului, toracelui şi abdomenului. Scara a treia ( 34.... 42 0C)
se foloseşte pentru măsurarea temperaturii bucale, axilare şi a pielii în condiţii de
hipertermie.
Date tehnice
Domeniul de măsurare a temperaturii +18 ...... + 420C împărţit în 3 scări:
+18....... + 26 0C,
+ 26.......+ 34 0C,
+ 34 ......+ 42 0C,
Eroarea de măsurare:
± 0,2 0C,
Timpul mediu de măsurare: 40 s,
Alimentarea :
2 baterii de 4,5 V,
Temperatura mediului ambiant în care funcţionează : + 15 .......+ 35 0C,
Dimensiuni :
200 x 150 x 140 mm,
Masa
1,250 kg.
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Bioprot M 5501

Aplicaţii. Proteza de antebraţ tip M 5501 este un ajutor preţios pentru persoanele
care şi-au pierdut antebraţul în diferite accidente. Utilizarea aparatului solicită un
antrenament de scurtă durată, comenzile mâinii acţionate electronic fiind pur
fiziologice.
Descriere. Aparatul electronic medical de protezare este compus din două părţi:
proteza propriu zisă (mâna) şi bio-amplificatorul. Bio-amplificatorul complet
tranzistorizat are două canale pentru amplificarea bio-potenţialelor musculare, culese
de la suprafaţa pielii ce acoperă resturile de muşchi flexori şi extensori ai braţului
amputat. Unul dintre canale are bornele de intrare legate de electrozii fixaţi pe
muşchii flexori, iar celălalt canal are bornele de intrare legate la electrozii fixaţi pe
muşchii extensori.
Date tehnice
Banda de frecvenţe :
400 ....... 3000 Hz,
Sensibilitatea :
< 50 µV,
Impedanţa de intrare diferenţială > 300 kΩ,
Reacţia perturbaţiilor în fază
> 5000,
Alimentarea : baterie de acumulatoare reîncărcabile + 6 V.......- 6 V cu priză
mediană legată la masă
Durata de funcţionare : min 16 ore pentru un regim de 6 flexii şi 6 extensii/ oră
Temperatura mediului ambiant : +10 ..... + 40 0C
Umiditatea relativă a aerului :
max 80 %
Dimensiuni :
105 x 25 x 170 mm ,
Masa : 0,700 kg
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GRAVIPIC 01

Sistem electronic de reglare şi supraveghere a perfuziei
Utilizare. Sistemul electronic de reglare şi supraveghere a perfuziei de tip
gravitaţional este destinat administrării cu debit controlat a diverselor substanţe
medicamentoase perfuzabile sau a sângelui pentru transfuzii.
Aria de utilzare a acestui aparat este largă, fiind necesar în toate secţiunile de
reanimare, anestezie şi terapie intensivă din unităţile spitaliceşti, urmărind înlocuirea
actualelor sisteme de perfuzie lipsite de precizie şi necorespunzătoare din punct de
vedere al posibilităţilor de reglare şi supraveghere.
Descriere. Aparatul este construit dintr-un sistem mecanic de obturare a tubulaturii
de perfuzie, acţionat prin intermediul unui motor pas cu pas a cărui turaţie este
comandată electronic. Ritmul de picurare este programabil şi este comparat
permanent cu numărul real de picături pe minut detectată de un sistem
optoelectronic. Rezultatul comparării este utilizat ca semnal de reacţie pentru
comanda motorului şi implicit a gradului de obturare a tubului de perfuzie. Sistemul
este foarte versatil, putând fi utilizate seturi de perfuzie fabricate în ţară dar şi tipuri
aduse din import care corespund din punct de vedere al diametrului incintei de
presiune constantă.
Aparatul are o construcţie adaptată cerinţelor de utilizare şi standardelor interne şi
internaţionale pentru aparatura medicală. Amplasarea subansamblelor, comenzilor şi
accesoriilor corespunde atât funcţional cât şi estetic necesităţilor unui produs
modern.
Date tehnice
Domeniul de reglare a picăturii : 1......99 pic./min,
Precizia de reglare :
± 2 pic./min
Regimuri de funcţionare : automat şi deplasare rapidă în gama de reglare
Alarmă superioară :
aprox. 120 pic./min
Alarmă optică şi acustică
Semnalizare optică şi acustică ritm de picurare
Alimentare :
220 V/ 50 Hz
Hemomat M 5401
Aplicaţie. Numărătorul de globule este destinat măsurării concentraţiei volumetrice a
elementelor figurate din sânge . eritrocite şi leucocite
Facilităţi Numărarea individuală a globulelor în diluţie Afişaj numeric luminos.
Posibilitate de vizualizare a semnalelor electrice de la traductor, pe osciloscop
încorporat. Aducerea automată la zero Verificarea automată a validităţii becurilor
indicatorului. Semnalizarea funcţionării corecte a traductorului
Aparatul este prevăzut cu agitator de temporizare automată
Descriere. Funcţionarea aparatului M 5401 se bazează pe diferenţa dintre
rezistivităţile globulelor sanguine (neconductoare) şi diluantul (electrolit relativ bun
conductor) În timpul măsurării diluţia este aspirată printr-o “spărtură” (orificiu
microscopic) plasată între 2 electrozi între care se aplică o tensiune. La trecerea
fiecărei globule se modifică rezistenţa dintre electrozi, ceea ce determină formarea
unui impuls electric. Impulsurile succesive, determinate de trecerea globulelor prin
spărtură, sunt amplificate şi înregistrate.
Date tehnice
Sensibilitate :
mai bună decât 0,5 mV,
Eroarea de reproductibilitate : max [ ± (100/ N) ± 2,5) %, unde N = rezultatul afişat,
Timp de măsurare :
max 45 s
Cantitatea de sânge necesară pentru numărarea eritrocitelor şi leucocitelor :20 mm.c
Alimentarea :
220 V / 50 Hz
Dimensiuni :
300 x 200 x 300 mm
Masa : 20 kg
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Tipuri de ferite produse în Secţia de Microproducţie a ICE
- Magneţi paralelipipedici
8 tipodimensiuni
- Magneţi toroidali cu magnetizare diametrală
3 tipodimensiuni
- Magneţi toroidali cu magnetizare radială
1 tipodimesiune
- Magneţi toroidali cu magnetizare axială
2 tipodimnsiuni
- Magneţi toroidali multipolari
- 24 poli repartizaţi pe circumferinţă în exterior
2 tipodimensiuni
- 4 poli repartizaţi pe una din cele două suprafeţe plane 1 tip
- 6 poli repartizaţi pe una din cele două suprafeţe plane 3 tipodimensiuni
- 8 poli repartizaţi pe circumferinţă
2 tipodimensiuni
- 10 poli repartizaţi pe circumferinţă în exterior
3 tipodimensiuni
- 4 poli repartizaţi pe circumferinţă în exterior
1 tip
- 6 poli repartizaţi pe circumferinţă în exterior
2 tipodimensiuni
- 14 poli repartizaţi pe circumferinţă în exterior
4 tipodimnsiuni
- Magneţi disc şi cilindru
4 tipodimensiuni
- Magneţi segment
3 tipodimensiuni
- Diverse alte tipuri – ca comandă specială
multe tipodimensiuni
Filă de catalog
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IEMI - PRODUCŢIA DE ELECTRONICĂ PROFESIONALĂ

Anexa III.2

În domeniul Aparaturii electronice de măsură şi control şi a
Radiocomunicaţiilor civile IEMI a fabricat următoarele grupe de produse:
- OSCILOSCOAPE Anexa III.2.6
- FRECVENŢMETRE Anexa III.2.7
- VOLTMTRE-MULTIMETRE-WATTMTRE – Anexa III.2.8
- GENERATOARE DE SEMNAL –
Anexa III.2.9
- APARATE pt. MĂSURAREA PARAMETRILOR
COMPONENTELOR Şi CIRCUITELOR Anexa III.2.10
- APARATE pt.MĂSURAREA MĂRIMILOR
NEELCTRICE
Anexa III.2.11
- SISTEM TENSOMETRIC MODULAR
Anexa III.2.12
- APARATE DE ELECTRONICĂ
INDUSTRIALĂ
Anexa III.2.13
- SURSE DE ALIMENTARE
Anexa III.2.14
- ECHIPAMENTE DE RADIOCOMUNICAŢII
PROFESIONALE
Anexa III.2.15
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Din grupa E-01 Osciloscoape – s-au fabricat în perioada1970 – 1985
următoarele tipuri de aparate:
- E 0101 Osciloscop de serviciu, singurul tip cu tuburi electronice,
- E 0102 Osciloscop universal, aparat complet tranzistorizat, bandă 0-10 MHz, este
destinat vizualizării şi măsurării semnalelor electrice pentru verificarea şi depanarea
aparatelor şi dispozitivelor electronice.
- E 0103 Osciloscop, dotat cu sertare interşanjabile, bandă de frecvenţă de 50 MHz,
- E 0103 D Sertar amplificator diferenţial, folosit în cazul măsurării
tensiunilor foarte mici de frecvenţe relativ joase,
- E 0103 E Sertar de bază de timp dublă, folosit pentru compararea
a două semnale. Conţine două generatoare de baleiaj, principal şi
întârziat. Declanşarea baleiajului întârziat este comandată de
momentul de comparare a tensiunilor liniar variabile principale.
- E 0103 F Sertar eşantionare, este folosit într-un număr mare de
situaţii ca de exemplu:
- determinarea caracteristicilor de comunicaţie la tranzistoare, diode,
circuite integrate logice TTL şi ECL precum şi alte dispozitive,
- vizualizarea, măsurarea şi înregistrarea cu un înregistrator a unor
impulsuri rapide având o frecvenţă mică de repetiţie.Se pot suplini
astfel, într-o serie de aplicaţii osciloscoapele cu memorie şi viteză
mare de scriere.
- măsurarea unor defazaje la frecvenţe înalte folosind figurile Lissajous.
- E 0104 Osciloscop Miniscop - este un aparat cu gabarit redus, banda de trecere
0 – 10 MHz, cu larg domeniu de utilizare în automatizări, învăţământ, uzine,
- E 0104 M Osciloscop Miniscop,varianta modernizată a modelului E 0104
- E 0105 Osciloscop de laborator 100 MHz, este un osciloscop de bandă largă
destinat măsurărilor precise în domeniul de înaltă frecvenţă, fabricaţie şi întreţinere
echipamente de IF şi impulsuri, calculatoare etc,
Din aceeaşi grupă de produse s-au asimilat în fabricaţie după anul 1985 şi
următoarele tipuri de osciloscoape :
- E 0106 Osciloscop cu memorie, bandă 0 – 25 MHz, este prevăzut cu două canale
şi două baze de timp,
- E 0107 Osciloscop universal, bandă 0 – 15 MHz
- E 0108 Osciloscop 10 MHz,
- E 0109 Osciloscop universal, bandă 0 - 25 MHz
- E 0109 R Osciloscop de panou, bandă 15 MHz
- E 0110 Osciloscop 2 canale, bandă 10 MHz
- E 0120 Osciloscop cu memorie digitală
- E 0140 Analizor de stări logice,
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor la care am
dispus de prospect sunt sintetizate în continuare în pag. 2-3, urmate de foto.
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OSCILOSCOAPE – Caracteristici tehnice
E 0102
Denumirea
E 0103 E 0104 E 0105
OsciloOscilos- OsciloOsciloaparatului
scop
scop
scop
scop
Denumirea
100 MHz
parametrului
Rectang.

1 Tubul catodic

OsciloOsciloscop
scop cu
memorie 10 MHz

Osciloscop
25 MHz

Rectang

Rectang

Rectang.
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E 0109 R E 0110
OsciloOsciloscop de
scop
panou cu 2 canale
2 canale
Rectang
Rectang.

div

7 x 10

Dimensiuni reţea reticulară

div/
mm
kV

1div=
1 div=
1 div=
7mm
10 mm
5 mm
6
10
2 canale

2 canale

2 canale

Hz
V/div

0 – 10 M
20m/div

0 – 50 M
20m/div

0 – 10 M 0 – 100 M 0 – 25 M
10m-20m 5m-5/div 2 m – 10
10 trept

0 – 10 M 0 – 25 M
2m-10/div 2mV-10V
10 trept / div

0 – 15 M
2mV-10V
/div

%

±3

±3

±5

±5

±3

Ω/F
Vvv
%

1 M // 40p 1M // 47p 1M // 47p 1M // 25p 1 M // 25p 1 M // 36p 1M // 36p
250
250
250
500
500
250
250
5
5
5
max.5

Coeficienţi de baleiaj

s/div

Eroarea coeficientului de
baleiaj după calibrare

%

Cu sertar
E 0103 C
0,2 μ -0,5 0,2 - 0,5 0,5μ−0,5
±5-±7
± 5 - ± 10 ± 5

Tensiunea post-accelerare

8 x 10

E 0109

Dimensiuni utile ecran

.2 Amplificatorul vertical
Banda de trecere la 3 dB
Coeficienţii de deviaţie
pe verticală
Erori ale coeficientului de
baleiaj după calibrare
Impedanţa de intrare
Tensiunea max. la intrare
Supracreşterea

8 x 10

E 0106* E 0108

8 x 10

8 x 10

8 x 10div

6x10 div

1 div=
10mm
10

1 div=
1div=
9 mm
5mm
7,5

1div=
6mm
3
2 canale

±3

±3

1M // 36p
250
max. 5

0 – 10 M
2mV-10V
/ div

1 M // 36p
250

3 Baza de timp
Mod de funcţionare
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+ extensie
X5

±3

0,5 μ - 0,5 0,2 μ - 0,5 0,2 μ - 0,5 0,2μ−0,5
5
±5
±3
±3

Automat
Declanşat

4 Sincronizarea bazei de
Timp
Impedanţa de intrare
Tensiunea max.admisă
Sursa de sincronizare

Ω/F
Vvv

Automat
Declanşat

Automat
Declanşat

100k//25p 500k//50p 100k//47p 1M // 25p

Automat
Declanşat

100k//35p 1M // 36p

1M // 36p

1M // 36p

100
100
Intern sau Intern sau
Extern
extern

200
100
100
Intern sau Cu circuit Intern sau Intern sau Intern sau Intern sau
extern
extern
ECL
extern
extern
Extern

Hz
V/div
Vvv

0–1M
0–5 M
0–500 k
1 V / div 0,1 V / div 1 V / div
100
250
100

0–4 M

0–2 M

500

500

Ω/F

300k//35p 1 M//47 p 100k//47p 1M // 25p 1 M // 25p 100k//47p

5 Amplificatorul orizontal
Banda de trecere
Coeficientul de deviaţie
Tensiunea de intrare
max.admisă
Impedanţa la intrarea
amplificatorului

0–500 k
0,1 - 0,2
100

0–1 M

0–1 M

0–500 k
0,2 V/div
100
1M // 36p

6 Calibratorul
Domeniul de tensiune

mV/Ω 80 ±5%/
1M

Frecvenţa semnalului

Hz

1,2 Vvv –
120 mVvv
1k ± 0,5% 1k ± 0,5% 1k ± 0,5

120 ±5%/
1M
1k ± 0,5% 1k ± 0,5%

????

600mVvv

1k ± 0,5

1k ± 10%

7 Condiţii de utilizare
Alimentarea - reţea
V/Hz
- sursă externă
Temp. mediului ambiant
°C
Umiditatea relativă
%
Puterea absorbită
VA
Dimensiuni L x H x A
cm
Masa
kg

220/50-60 220/50
24 V/0,7A
+5...+40
+5...+40
80
35
23x26x38
11

220/50
220/50,60 220/50,60 220/50,60 220/50,60 220/50,60 220/50
10....15 V
10...15 V
21V-0,5 A
+5...+40 +5...+40 +5...+40 +5...+40
+5...+40
+5...+40
+5...+40

80
80
80
140
80
25x35x56 23x14x32 20x37x52
26
6

* Timp de memorare: în mod CITIRE = 3 min, în mod MEMORARE = 15 min.
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80
80
80
20x37x52 23x14x32
15
6

80
75
35x40x54
15

80
75
35x20x54
10

80
20
26x10x33
5

OSCILOSCOAPE – Foto
E 102 Osciloscop universal
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E 103 Osciloscop

E 104 Osciloscop Miniscop

E 106 Osciloscop cu Memorie
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Osciloscoape – Foto
E 108 Osciloscop 10 MHz
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E 109 Osciloscop universal

E 109 R Osciloscop de panou
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FRECVENŢMETRE
Grupa 02 - Frecvenţmetre

Anexa III.2.7 - pag.1

Din grupa E-02 Frecvenţmetre s-au fabricat în perioada 1970 – 1985
următoarele tipuri de aparate:
- E 0201 Numărător universal, este un aparat destinat numărării impulsurilor şi
măsurării frecvenţei, perioadei, raportului a două frecvenţe şi intervalelor de timp, cu
utilizări în laboratoarele de cercetare şi uzinale. Frecvenţa maximă = 1 MHz, rezoluţia
1 μs, afişare = 6 cifre – cu becuri cu incandescenţă tip telefonie şi virgulă zecimală.
- E 0202 Numărător universal, este un aparat realizat cu dispozitive semi
conductoare şi cablaj imprimat, destinat numărării impulsurilor şi măsurării frecvenţei,
perioadei, raportului a două frecvenţe şi intervalelor de timp, cu utilizări multiple
datorită extinderii aplicaţiilor prin 3 sertare interşanjabile:
- E 0202 B, Convertor de tensiune
- E 0202 C, Convertor de frecvenţă
- E 0202 D, Cronometru
Frecvenţa maximă = 20 MHz, rezoluţia 50 ns. Afişare 7 cifre – cu tuburi Nixie
- E 0203 Frecvenţmetru numeric,este un aparat portabil cu circuite integrate, utilizat
pentru măsurarea precisă a frecvenţelor şi perioadelor până la 20 MHz. Afişare 6
cifre – tuburi Nixie
Frecvenţmetrul E 0203 a fost fabricat şi livrat în majoritate de ICE.
- E 0204 Frecvenţmetru numeric, este un aparat destinat măsurării frecvenţei
semnalelor electrice în domeniul 40 Hz – 300 MHz, cu două intrări, intrarea A pentru
măsurarea directă a frecvenţelor în domeniul 40 Hz-50 MHz, şi intrarea B pentru
măsurarea prin divizare cu 10 a frecvenţelor cuprinse în domeniul 40 KHz-300 MHz.
Este realizat practic integral cu circuite integrate şi afişare cu 8 cifre - LED-uri. Are
sistem de afişare automată a depăşirii registrului de numărare..
- E 0205 Frecvenţmetru reciproc. Permite măsurarea precisă a frecvenţelor joase
(1 Hz–100 kHz) şi a turaţiilor, cu rezoluţie ridicată. Se utilizează pentru reglarea şi
etalonarea oscilatoarelor în automatizări, sistemele energetice, la încercarea
diverselor motoare şi a altor piese în rotaţie. Afişare 5 cifre – LED-uri, cu indicarea
automată a virgulei, a unităţii de măsură şi memorarea rezultatului afişat.
- E 0206 Numărător universal. Aparatul este destinat măsurării frecvenţei, în gama
10 Hz - 50 MHz, a perioadei, multiplului de perioadă, intervalului de timp, raportului a
două frecvenţe şi totalizării impulsurilor Afişare 7 cifre – LED-uri
În fabricaţia anului 1988 găsim şi următoarele tipuri noi de frecvenţmetre:
- E 0207 Releu de frecvenţă, un aparat electronic bazat pe logica comandată de un
microprocesor. Este destinat în principal automatizării şi supravegherii reţelelor din
sistemul energetic, pentru;
- decuplarea consumatorilor la scăderea frecvenţei reţelei sub valoarea programată
şi reconectarea consumatorilor când frecvenţa revine în parametrii programaţi,
- insularizarea reţelelor locale la scăderea frecvenţei reţelei,
- protecţia maşinilor electrice şi a instalaţiilor.
- E 0208 Frecvenţmetru programabil, este un aparat programabil, echipat cu
microprocesor, destinat măsurărilor cu precizie a frecvenţelor până la 120 MHz.
Lucrând în mod reciproc la frecvenţe joase şi direct la frecvenţe înalte, aparatul
asigură rezoluţia maximă - 10 μHz. Se utilizează în laboratoare, ateliere şi service
pentru reglarea şi etalonarea oscilatoarelor şi generatoarelor de semnal. Este în
întregime programabil, dotat cu interfaţă CEI 625, ceea ce îi asigură funcţionarea în
sisteme automate de măsurare. Afişare 7 cifre – LED-uri.
- E 0209 Numărător universal programabil cu autoscalare, cu microprocesor Z80,
este prevăzut cu 2 canale 10Hz - 120MHz şi 100MHz - 500MHz, utilizat în
radiolocaţie, radiocomunicaţii, sisteme de încercare a circuitelor integrate, pentru
comunicaţii laser, balistică şi alte aplicaţii în care sunt necesare măsurări în IF cu o
mare rezoluţie şi interfaţă de acces la magistrala CEI–625. Afişare 8 cifre – LED-uri.
In continuare, pag 2-5, se prezintă principalele caracteristici tehnice - de prospect.
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FRECVENŢMETRE – Caracteristici tehnice
Denumirea
Nr
E 0205
E 0202
E 0204
E 0206
aparatului
crt
Frecvenţmetru * Frecvenţmetru Frecvenţmetru Numărător

1.
2

4.

Denumirea
parametrului
INTRAREA A
Domeniul de frecvenţă
Intervalul de tensiuni =
sensibilitatea Poziţia “1/1”
a atenuatorului

Afişare 7 cifre,
Tuburi Nixie

numeric
reciproc **
universal
Afiş. 8 cifre LED Afiş. 5 cifre LED Afiş 7 cifre LED

10 Hz – 20 MHz 40 Hz – 50 MHz
25 mVef–500
0,2 Vef – în gama mVef sinusoidal
10 MHz– 20MHz 100mVvv–1,5Vvv
0,1 Vef – în gama impuls de 10 ns
10 Hz-10 MHz 250 mVef - 5 Vef
“1/10”
sinusoidal
1 Vef în gama
a atenuatorului
10 Hz-20 MHz 1 Vvv – 15 Vvv
impuls de 10 ns
Impedanţa de intrare “ 1/1”
100 kΩ // 60 pF 1 MΩ // 45 pF
Ω / pF

5.

“1/10”
Tensiunea maximă admisă
la intrare
V

6.
8.

INTRAREA B
Domeniul de frecvenţă Hz
Intervalul de tensiune
Poziţia “1/1”
Poziţia “1/10”

1 MΩ
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E 0209
E 0208
Frecvenţmetru Numărător
programabil *** universal
Afiş. 7 cifre LED programabil ***

10 Hz – 50 MHz 10 Hz –120 MHz 10 Hz–120 MHz
25 mVef – 500
25 mVef în gama
20 mVef – 2 Vef mVef sinusoidal, 25 mV
0–50 MHz
150 mVvv – 1,5
sinusoidal,
50 mVef în gama
300 mVvv–10Vvv Vvv impulsuri
50-120 MHz
500 mVef – 5 Vef
impulsuri
sinusoidal
1,5 Vvv – 10 Vvv
Impulsuri
1 MΩ // 35 pF
1 MΩ // 50 pF
1 MΩ // 35 pF
1 MΩ // 30 pF
1 Hz – 100 kHz

// 30 pF
400 V – cc
250 Vef la 50 Hz
250 Vef - 400 Hz 20 V ef la 100
10 Vef - 50 MHz
kHz
nu are
40–300MHz
1 Hz – 10 MHz
50 mVef – 1 Vef
50 mVef – 500
mVef sinusoidal
150 mVvv-1,5Vvv
impulsuri
500 mVef - 5 Vef
sinusoidal
1,5Vvv–10Vvv
impulsuri
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nu are
100 – 500 MHz

9.
10.
11.

Impedanţa de intrare Ω / pF
Tensiunea maximă admisă
la intrare
V
Frecvenţa oscilatorului pilot
Hz
Stabilitatea oscilatorului
Stabilitatea în domeniul de
temperatură + 5°C - + 40°C
Rezoluţia minimă

1 MΩ // 35 pF

30 V cc
5 Vef - 300 MHz
10 MHz
10 MHz

10 MHz

decadic între
0,1 Hz şi 10 MHz
± 2.10-7 /24 ore ± 2.10-8 /24 ore
-5
-7
1.10
< 1. 10
50 ns

Intrarea
A
B
0,1s / 10 100Hz
1s / 1Hz 10Hz
10s/ 0,1Hz 1Hz

0,25 – 5

0,3 – 5

timp de măsurare - secunde

Timp de afişare - secunde

50 Ω

TMBF
12.

8

3.10- / 24 ore

10 MHz
8

5.10- / 24 ore

10 MHz
termostatat
8
1.10- / 24 ore

0,1 μHz

0,1mHz /1-10 Hz
1mHz /10-100Hz
10 mHz/1001000 Hz
0,1 Hz/ 1-10 kHz
1Hz /10-100 kHz
1,1
cca 1000 ore

Condiţii de funcţionare
Gama – temperaturi de
funcţionare
Tensiunea de alimentare V

13.
14.

6

5.10- /24 ore
-5
2. 10

50 Ω

Puterea consumată
Dimensiuni L x H x A – mm
Masa
kg

+ 5°C .. + 40°C

+ 5°C .. + 40°C

+ 5°C .. + 40°C

+ 5°C.. + 40°C

+ 5°C... + 40°C + 5°C... + 40°C.

220 V ± 10%
50 Hz ± 2 Hz
max 100 VA
450 x 154 x 500
18 kg

220 V ± 10%
50/60 Hz
max 50 VA
310 x 105 x 415
6 kg

220 V ± 10%
50/60 Hz
max 50 VA
310 x 105 x 415
6 kg

220 V ± 10%
50/60 Hz
max 50 VA
100 x 300 x 350
6 kg

220 V ± 10%,
50//60 Hz
20 VA
220 x 98 x 320
4 kg

220 V ± 10%
50/60 Hz

* Frecvenţmetru E 0202 este prevăzut cu sertare suplimentare,= E 0202 B Convertor tensiune frecvenţă, pentru tensiuni continue 100 μV–1000 V,
E 0202 C Convertor frecvenţă până la 100 MHz, precum şi alte facilităţi care extind gama funcţionării în domeniul măsurării perioadei, intervalului
de timp între impulsuri, raportului a două frecvenţe.
** Frecvenţmetrele E 0205 are scalare automată
*** Frecvenţmetrele E 0208 şi 209 sunt programabile şi au interfaţa CEI 625.
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E 0204 Frecvenţmetru numeric

E 0205 Frecvenţmetru reciproc

E 0206 Numărător universal

E 0208 Frecvenţmetru programabil
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VOLTMETRE – MULTIMETRE – WATTMETRE
Anexa III.2.8 pag 1
Grupa E 03 şi E 04 Voltmetre – Multimetre – Wattmetre
Din grupa Voltmetre–Multimetre–Wattmetre, grupele E 03 (afişaj numeric) şi04 (afişaj analogic) s-au fabricat în perioada 1970-1985 următoarele aparate:
- E 0301 Voltmetru numeric, măsoară tensiuni continue, 100 μV – 1000 V, cu
indicarea automată a polarităţii, funcţionând pe principiul aproximaţiilor succesive. Cu
traductoare corespunzătoare poate fi utilizat şi pentru măsurarea unor mărimi
neelectrice ca: temperaturi, presiuni, dimensiuni, concentraţii de gaze etc. Aparatul
permite înregistrarea rezultatelor măsurării în cod binar-zecimal folosind un
imprimator numeric. Este complet tranzistorizat. Afisare -7 segmente cu becuri
telefonice.
- E 0302 Multimetru numeric, este un instrument de precizie care măsoară, cu erori
minime, tensiuni continue, 0,1mV-1000V, tensiuni alternative, 0,1 mV-350V, curenţi
continui şi alternativi, 0,1 μA-1 A, precum şi rezistenţe, 0,1 Ω - 2 MΩ. Afişare cu
Nixie
- E 0303 Voltmetru numeric, aparat realizat cu circuite integrate şi dispozitive semiconductoare cu Si, măsoară tensiuni continue în domeniul 0–1000V cu rezoluţie
max 10 μV. Aparatul este prevăzut cu ieşiri ZCB -zecimale codificate binar - în cod
1248, nivele TTL, logică pozitivă, respectiv cu posibilitatea interconectării cu o
imprimantă pentru tipărirea rezultatelor. Afisare cu LED-uri
- E 0304 Multimetru numeric, măsoară tensiuni continue 100 μV-1000 V, tensiuni
alternative 100 μV - 350 V, curenţi continui,100 nA - 2 A şi rezistenţe,100 mΩ - 20
MΩ, cu indicarea automată a polarităţii.
- E 0306 Multimetru numeric, măsoară tensiuni continue şi alternative, în gama
10µV - 1000V, respectiv 100 μV -350V, precum şi rezistenţe în gama 10mΩ – 20MΩ
- E 0308 Voltmetru digital de panou, este destinat includerii în instalaţii sau
sisteme pentru măsurarea oricărei mărimi fizice convertită în prealabil în tensiune
continuă. Ieşirile digitale pentru date în cod BCD paralel, memorate şi separate,
precum şi comenzile de pornire, citire, validare date, permit cuplarea lui E 0308 direct
la o magistrală de sistem cu microprocesor.
- DTM 1900 – Termo-multimetru digital este un instrument portabil, de uz general,
pt măsurarea tensiunii şi curentului continuu şi alternativ, rezistenţei şi temperaturii.
- E 0401 Voltmetru electronic, măsoară tensiuni continue,100 mV - 1000 V, tensiuni
alternative,100 mV - 300 V, în banda de frecvenţe 20 Hz – 200 MHz, precum şi
rezistenţe, 2 Ω - 1000 MΩ. Afişare pe un instrument indicator.
- E 0402 Milivoltmetru electronic, măsoară tensiuni alternative, 10 μV – 300 V, în
banda de frecvenţe 10 Hz–10 MHz, cu afişare pe un instrument indicator.
- E 0402 M Milivoltmetru electronic, varianta modernizată a lui E 0402 asigură
măsurări într-o banda extinsă de frecvenţe : 10 Hz - 20 MHz
- E 0403 Multimetru electronic, este un aparat portabil care măsoară tensiuni
continue şi tensiuni alternative de înaltă frecvenţă, curenţi alternativi şi continui,
precum şi rezistenţe, capacităţi şi dispozitive semiconductoare. Acest aparat a fost
“exponentul” seriei, motiv pentru care ii vom acorda o descriere separată.
În programul de fabricaţie al anului 1988 s-au aflat şi următoarele aparate:
- E 0405 Modulometru este un aparat destinat măsurării gradului de modulaţie în
amplitudine şi deviaţiei de frecvenţă în sistemele de radiocomunicaţii, în cercetare,
producţie şi depanare, în domeniul de frecvenţe până la 500 MHz.
- E 0406 Milivoltmetru pentru înaltă frecvenţă este un aparat de laborator destinat
măsurării tensiunilor alternative în domeniul 0,01 V- 10 V cu frecvenţe cuprinse între
0,1 - 250 MHz, pentru reglări,depanări, măsurări.
- E 0407 Wattmetru direcţional este destinat măsurării puterii directe şi reflectate
precum şi a VSWR în domeniul de frecvenţă 1,5 MHz - 30 MHz
- E 0408 Wattmetru terminal este un aparat destinat măsurării puterii de
radiofrecvenţă până la 30 W pentru aparatele de radiocomunicaţii.
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Nr
crt

Denumirea E 0301
E 0302
E 0303
E 0304
E 0306
E 0401
E 0402 M E 0406
aparatului Voltmetru Multimetru Voltmetru Multimetru Multimetru Voltmetru Milivoltmet Milivoltmet
numeric
Vcc

Denumirea
parametrului
1. Măsurarea tensiunilor continue

- scări de măsurare/ domeniu
Vcc - V
- eroare de măsurare, max
Citire = ct, capăt de scală = cs,
- rezoluţia corespunzătoare scării
de măsurare
mV
- rezistenţa de intrare corespunzăt.
scării de măsurare

Ri - MΩ

2. Măsurarea tensiunilor alternative
- domeniul de frecvenţă fr - Hz
- scări de măsurare/domeniu
Vca – Vef
- eroare de măsurare max
Citire = ct, capăt de scală = cs
- rezoluţia corespunzătoare scării
de măsurare
mVef
-impedanţa de intrare
3
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Zi– Ω/F

Măsurarea curenţilor continui Icc-A
- scări de măsurare /domeniu
A

numeric
Vcc, Vca,
Icc, Ica, Ω
4 ½ cifre.
3 ½ cifre
0,2 , 2, 20, 0,2, 2, 20
200, 1000 200,1000
100 m-1000 0,1 m-1000
±0,15% ct ±0,1% ct +
±0,05% cs ±0,1% cs
±100µ,
0,1, 1,10
100, 1V
0,1, 1,
1000,1000,
10, 10, 10 10, 10, 10

numeric
Vcc

numeric
numeric electronic
Vcc, Vca,
Vcc,Vca,Ω analogic
I cc, Ω
Vcc,Vca,Ω
4 ½ cif.
4 ½ cifre
3 ½ cifre
0,2, 2, 20
100μ−1000 200 m,2,20 1,3,10,30,
200,1000
200, 1000 100,300,
0–1000
1000
±0,02% ct ±0,2% ct
±0,01% ct ±2,5% cs
±0,01% cs ±0,1% cs
±0,01% cs
10µ,100µ, 1
10 μ, 100µ
10, 100
1,10,100
1000,1000,
1000,10000
1000,10,10
10000,10
100 ± 2%

40 – 20 k
0,1 m –350
5 scări
±0,5% ct +
±0,2% cs
0,1,1,10
100, 1V

40 – 100 k
200m, 2,20,
200, 350
±0,5% ct + ±0,1% ct +
±0,3% cs
±0,4% cs
10, 100µ,
1,10,100
40 – 20 k
100μ−350

10 M /100 p

20 – 200 M
1,3,10 ,30
100,300
±2,5% cs
la 1000 Hz

electronic electronic
analogic analogic
Vca
Vca - HF
nu are

nu are

10 – 20 M
0,1m – 300
5 scări
±5% ct +
±3% cs.

0,1 – 250 M
0,01 – 10
7 scări
±2,5% ct +
±2,5% cs.

10 M /100 p 1,5 M/1,5 p 10 M / 40 p 25 k / 5 p
nu are

0,2, 2, 20 m
200 m, 1
0,1 μ – 1

100 n - 2
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nu are

nu are

nu are

- eroare de măsurare
Citire = ct, capăt de scală = cs
- rezoluţia corespunzătoare scării
de măsurare
A
- căderea de tensiune
V
4. Măsurarea curenţilor alternativi
- domeniul de frecvenţă Hz
- scări de măsurare
Ica – Aef

5

- eroarea de măsurare
Citire = ct, capăt de scală = cs
- rezoluţia corespunzătoare scării
de măsurare
Aef
- căderea de tensiune Vef
Măsurarea rezistenţelor
- scări de măsurare/domeniu Ω
- eroarea de măsurare, max.

- rezoluţia corespunzătoare scării de
măsurare
Ω
- curent de ieşire corespunzător
scării de măsurare
A
6 Tensiunea de alimentare V
7 Puterea consumată VA
8 Dimensiuni H x A x L – cm
9 Greutatea aparatului – kg
10 Domeniul temp. mediului ambiant

±0,2% ct +
±0,1% cs.
0,1, 1,10µ
100µ,1m
0,2 V

±0,3% ct +
±0,2% cs.

nu are
40 .- 10 k
0,2, 2 m
20,200 m, 1
±0,7% ct +
±0,2% cs
0,1,1, 10 µ,
100 µ, 1
0,2 Vef
0,2, 2, 20,
200 k

100 m-20 M 0,2; 2, 20
200 k, 2,
20 M

0,1 – 2 M
±0,2% ct +
±0,1% cs

1, 1 m,
10, 10, 1 µA
220V±10%. 220V±10%
70
30
20x 43 x 37 11x 28 x 32
20
5,5
+10°-+40°C +5°-+40°C

nu are

nu are

1,10,100,
1,10,100 k
1M

nu are

nu are

nu are

nu are

220V±10%
8
24x 17 x 24
4,8
+10°-+40°C

220V±10%
10
22x 12 x 33
4
+10°-+40°C

±0,3% ct + ±0,5% ct + max ±7% ct
±0,1% cs. ±0,05% cs
0,01 ,0,1, 1
10, 100, 1 k

220V±10%
55
15x 30 x 37
7
+5°-+40°C
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220V±10%
20
9 x 22 x 35
3,5
+5°-+40°C

220V±10%
60
9 x 44 x 47
8
+5°-+40°C

220V±10%
16
14x 22 x 25
4
+10°-+40°C

VOLTMETRE-MULTIMETRE-WATTMETRE
Caracteristici tehnice E 0403 Multimetru electronic
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Multimetrul E 0403 este un aparat portabil destinat măsurării tensiunii şi curenţilor
alternativi şi continui, precum şi rezistenţelor, capacităţilor şi dispozitivelor
semiconductoare (diode, tranzistoare bipolare), astfel :
Tensiunea continuă :
0,5 mV - 1000 V,
Tensiunea alternativă:
0,5 mV – 700 V, în gama 1 Hz – 10 MHz,
Tensiunea de înaltă frecvenţă: 5 mV – 10 V, în gama 100 kHz – 100 MHz,
Curent continuu :
0,5 mA – 10 A,
Curent alternativ :
0,5 mA – 10 A,
Rezistenţe :
50 mΩ − 5000 MΩ,
Capacităţi :
50 pF – 5000 μF,
Dispozitive semiconductoare hfe : 5 – 500
Date tehnice
(notaţii în text) cs = cap de scară, ct = citire, ms = mijlocul scării
1.Măsurarea tensiunii continue (cu indicarea automată a polarităţii)
Borna V :
10 mV – 300 V c.s (10 scări) ,
Borna V x 10:
100 mV – 1000 V c.s ( 9 scări),
Eroarea maximă (după calibrare)
Borna V:
.
±1% c.s. ± 1,5% ct,
Borna V x 10:
±1% c.s. ± 2% ct . ± 0,0005% / V,
Rezistenţa de intrare; 1 MΩ ( borna V) ; 10 MΩ ( borna V x 10),
2.Măsurarea tensiunii alternative
Borna V:
10 mVef – 300 Vef c.s ( 10 scări),
Borna V x 10:
100 mVef – 700 Vef c.s ( 9 scări),
Eroarea maximă ( după calibrare) pentru f = 20 Hz – 100 kHz:
Borna V:
±1% c.s. ± 2% ct
Borna V x 10:
±1% c.s. ± 3,5% ct .
Caracteristica de frecvenţă la 1 dB: 2 Hz – 4 MHz pentru cs 3 V
Impedanţa de intrare:
1 MΩ // 70 pF ( borna V), 10 MΩ // 13 pF (borna V x 10)
3.Măsurarea tensiunii de înaltă frecvenţă
Gama de măsură
100 mV – 10 V cs ( 5 scări)
Aparatul măsoară valoarea de vârf a tensiunii, fiind etalonat în valori eficace
pentru o tensiune sinusoidală. Scalele sunt lineare.
Eroarea maximă:
±5% cs . ± 7% ct pentru f = 500 kHz – 20 MHz,
Caracteristica de frecvenţă la 1 dB: 160 kHz – 65 MHz,
4.Măsurarea curentului continuu (cu indicarea automată a polarităţii)
Borna I:
10 nA – 300 mA cs (16 scări),
Borna A:
1 A – 10 A (3 scări),
Eroarea maximă (după calibrare)
Scara cu 3 A cs:
±1% cs. ± 0,5% ct,
Scara cu 10 A cs:
±1% cs. ± 2,5% ct,
5 Măsurarea curentului alternativ
Borna I:
10 nA – 300 mA cs,
Borna A:
1 A - 10 A (3 scări),
Eroarea maximă (după calibrare)
Pt scara cu 3 A cs: ±1% cs. ± 2% ct,
Pt scara cu 10 A cs: ±1% cs. ± 3,5% ct, la f = 50 Hz,
Caracteristica de frecvenţă la 1 dB:
Pt scările 10 –300 nA 2Hz – 600 Hz,
Pt scările 1 – 300 μA 2Hz – 12 kHz,
Pt scările 1 - 300 mA 2 HZ – 60 kHz,
Pt scările 1 -10 A
2 Hz – 12 kHz,
6.Măsurarea rezistenţelor
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Gama de măsură:
1Ω - 10 MΩ ( 8 scări),
Eroarea maximă:
Pt scările 10 Ω−1 MΩ ms:
±2% cs ± 1,5% x [ ct/ms + ms/ct] + 0,1 Ω,
Pt scările 1MΩ−10 MΩ ms: ±4% cs ± 1,5% x [ ct/ms + ms/ct] + 0,05,
7. Măsurarea capacităţilor:
Gama de măsură:
1nF – 100 μF (6 scări),
Eroarea maximă:
Pt scările 10 nF – 1 μF ms
±2% cs ± 1,5% x [ ct/ms + ms/ct],
Pt scările 1 nF şi 10 – 100 μF: ms ±4% c.s ± 1,5% x [ ct/ms + ms/ct],
8.Măsurarea dispozitivelor semiconductoare:
A.Măsurări directe:
Măsurarea hfe pentru tranzistoare PNP şi NPN 100 ms (1 scară)
Eroarea maximă:
±4% ct ± 1,5% x [ ct/m.s + m.s/ct],
B.Măsurări indirecte
Măsurarea curenţilor reziduali în domeniul 0,5 nA – 0,1 mA cu ajutorul
sursei de + 9 V de pe panoul din spate
Măsurarea tensiunilor în domeniul 0,5 mV – 9 V pe diode sau diode Zener cu
ajutorul sursei de + 1 mA de pe panoul din spate.
Condiţii de utilizare
Alimentare internă :
2,4 - 6 V ( 3 baterii R 20),
Alimentare externă:
reţea 220 V ± 10%,
tensiune continuă 2,4 V – 6 V,
Puterea consumată:
210 mW – 300 mW ( baterii),
Temp. mediului ambiant:
+ 50C - +400C,
Dimensiuni H x A x L
165 x 230 x 305 mm,
Masa
4,5 kg.
DTM 1900 Termo-multimetru digital
Este un instrument portabil, de uz general, pentru măsurarea tensiunii şi curentului
continuu şi alternativ, rezistenţei şi temperaturii, caracterizat prin:
- greutate mică, consum redus
- protecţie la supratensiune pe toate scările
- detectarea automată a polarităţii
-afişare numerică cu 7 segmente
Poate fi folosit în general în cercetare, lucrări de laborator şi depanare, şi în mod
special la măsurări de transfer de căldură şi temperatura cipurilor.
Date tehnice:
Afişare numerică cu 3 cifre plus semn polaritate
Tensiune continuă: 0…1000 V, scări 1V, 10 V, 100 V, 1000 V precizie 0,1%
Tensiune alternativă sinusoidală: 0…350 V, scări 1V, 10 V, 100 V, 350 V, precizie
1,1% la frecvenţe între 40 Hz…25 kHz
Curent continuu: 0…1 A, scări 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1 A precizie 0,2%
Curent alternativ: 0…1 A, scări 1 mA, 10 mA, 100 mA, 1 A precizie 1%
Rezistenţă: 1 kW…1 MW, scări 1, 10, 100, 1000 kW , precizie 0,2%
Temperatură: -20…+ 60 °C, scară liniară, precizie 1°C
Alimentare: max 300 mW, 6 baterii R6, sau max 6 VA, adaptor 220 V
Greutate: 300 g (fără baterii)
E 0405 Modulometru
Este destinat măsurării gradului de modulaţie - m - în amplitudine şi deviaţiei de
frecvenţă Δf în sistemele de radiocomunicaţii.
Date tehnice
Domeniul de frecvenţă:
9,5 – 11,5 MHz şi 19 – 500 MHz,
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Nivel de intrare:
25 mV – 1 V,
Impedanţa de intrare:
50 Ω
Timp maxim de acord:
5 s – automat,
Măsurarea deviaţiei de frecvenţă
- scări de măsurare:
1,5 / 3 / 5 / 10 / 30 / 50 / 150 kHz (capete de scară)
- eroare de măsurare:
± 3%,
- domeniul de frecvenţă pt frecvenţa modulatoare: 50 Hz – 9 kHz,
Măsurarea gradului de modulaţie în amplitudine :
- scări de măsurare:
10 / 30 / 100 % capete de scară,
- eroarea de măsurare:
± 3%
- domeniul de frecvenţă pt frecvenţa modulatoare: 50 Hz – 9 kHz
Filtre de joasă frecvenţă
FTJ
3 kHz (la 3 dB) de ordinul 2,
FTS
200 Hz ( la 3 dB ) de ordinul 2,
Filtru CCITT
recomandarea P 53 A,
Filtru dezaccentuare
Gama temperaturilor de funcţionare:
+ 50C - +400C,
Alimentare :
220 V ± 10%, 50/60 Hz sau 12 Vcc,
Putere absorbită :
max 10 VA,
Dimensiuni L x H x A mm:
275 x 98 410,
Masa
4 kg,
E 0407 Wattmetru direcţional
Este un aparat compact, uşor, cu dimensiuni reduse, ceea ce îl face portabil.
Date tehnice.
Domeniul de măsurare pt puterea incidentă şi reflectată : 0 – 1000 W,
Scări de măsurare :
0-30 W, 0-100 W, 0-300 W, 0–1000 W
Domeniul de frecvenţă :
1,5 MHz – 30 MHz,
Eroarea de măsurare a puterii pt tensiunea
sinusoidală la temperatura de 200C :
±10% la cap de scară,
Domeniul de măsură pt VSWR:
1 – 50,
Impedanţa caracterisitică:
50 Ω,
Conectori coaxiali de intrare/ieşire:
tip N,
Condiţii de funcţionare
Gama temperaturilor de funcţionare:
0 ... +400C,
Dimensiuni L x H x A mm:
95 x 200 x 155,
Indicatorul cuplor direcţional:
95 x 85 x 140,
Masa completului:
2,8 kg,
E 0408 Wattmetru terminal
Este un aparat destinat măsurării puterii de radiofrecvenţă până la 30 W, cu citire
directă de R, elementele principale fiind sarcina rezistivă de 50 Ω şi un indicator cu
afişare analogică
Date tehnice
Domeniul de frecvenţă :
25 MHz – 500 MHz,
Domeniul de putere:
0,4 W – 30 W,
Scări de măsurare:
0,4–3 W, 0–10 W, 0-30 W,
Eroare de măsurare:
5% ct ± 5% cs,
Impedanţa de intrare:
50 Ω,
VSWR:
1,1 / 25-250 MHz, 1,25 / 250-500 MHz,
Condiţii de funcţionare
Gama temperaturilor de funcţionare:
- 50C .... +400C,
Dimensiuni L x H x A mm:
182 x 215 x 219,
Masa:
2,5 kg.
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VOLTMETRE-MULTIMETRE-WATTMETRE NUMERICE
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Anexa III.2.8pag 7

E 0301 Voltmetru numeric

E 0302 Multimetru numeric

E0303 Voltmetru numeric

E 0306 Multimetru numeric
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VOLTMETRE-MULTIMTRE-WATTMETRE NUMERICE
Foto
Anexa III.2.8. pag 8

E 0304 Multimetru numeric

E 0308 Voltmetru digital de panou

DTM 1900 Termo-multimetru digital
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VOLTMETRE-MULTIMETRE-WATTMETRE ANALOGICE
Foto
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E 0401 Voltmetru electronic

E0402 Milivoltmetru electronic

E 0403 Multimetru electronic
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VOLTMETRE-MULTIMETRE-WATTMETRE ANALOGICE
Foto
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E0405 Modulometru

E 0406 Milivoltmetru

Wattmetru
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GENERATOARE DE SEMNAL
Grupa E 05 Generatoare de semnal

Anexa III.2.9 pag 1

Din această grupă de produse s-au fabricat în perioada 1970-1985 următoarele tipuri
de aparate:
- E 0501 Generator de joasă frecvenţă, generează semnale sinusoidale sau
rectangulare în banda de la 1Hz la 1 MHz, cu aplicaţii în tehnica frecvenţelor joase,
în laboratoarele de cercetare, uzinale cât şi în producţie. Este complet tranzistorizat
- E 0501 P Generator de joasă frecvenţă programabil, variantă a aparatului de
bază, destinat anumitor aplicaţii
- E 0502 Versatester – îndeplineşte trei funcţiuni: generator de semnal sinusoidal şi
dreptunghiular, frecvenţmetru şi voltmetru de curent alternativ. Aparatul are afişare
numerică - cu 4 cifre - pentru măsurarea semnalelor generate, sau a unor semnale
externe
- E 0503 Generator de semnal, în dom.100 kHz-110 MHz, modulat în amplitudine
(cu fm = 20 Hz–10 kHz, m = 0– 80%) sau frecvenţă (cu fm = 20 Hz–15 kHz, Δf = 0-75
kHz). Ieşirea este prevăzută cu filtre de bandă adecvate, iar frecvenţa semnalului
generat este afişată numeric, 5 cifre cu LED-uri. Permite vobularea. Aparatul este
destinat măsurărilor în radiocomunicaţii şi TV cât şi pentru aplicaţii generale în
laboratoarele industriale.
În producţia anului 1988 se găsesc şi următoarele aparate, pentru care există
prospecte comerciale şi sunt incluse în Lista de preţuri aprobate de MIMUEE
- E 0505 Generator de impulsuri. Aparatul furnizează impulsuri dreptunghiulare, în
banda 5 Hz–50 MHz, având reglabile: frecvenţa, amplitudinea, durata fronturilor (5 ns
– 0,5 ms), lăţimea şi întârzierea impulsurilor (10 ns–0,1 s), componenta suprapusă (2,5…+ 2,5 V) cu caracteristici controlate prin comenzile de pe panoul frontal al
aparatului sau extern. Aparatul este destinat testării circuitelor electronice în
automatizări, tehnică de calcul, electronică industrială, atât pentru circuitele care
prelucrează semnale digitale cât şi analogice. Schema sa conţine circuite integrate.
Semnalul de ieşire este accesibil într-o mufă BNC, de pe panou faţă.
- E 0506 Generator de semnal. Aparatul generează exclusiv tensiuni sinusoidale de
RF, în banda 0,45–250 MHz, modulate în amplitudine (cu fm =0–20 kHz, m = 0-80%)
sau modulate în frecvenţă (cu fm = 0–50 kHz, Δf = 0–640 kHz). Generatorul poate fi
vobulat extern pentru ridicarea caracteristicilor unor filtre de bandă îngustă şi este
-6 .
prevăzut cu sincronizator intern care-i asigură o bună stabilitate de frecvenţă de 10
- E 0507 Generator de funcţii. Furnizează semnale sinusoidale, triunghiulare,
dreptunghiulare, impulsuri pozitive sau negative, cu frecvenţe în domeniul 10 mHz –
20 MHz şi tensiunea până la 30 Vvv, având multiple posibilităţi de generare:
- semnale periodice
- semnale singulare sau salve de semnale declanşate intern, manual sau extern
- semnale vobulate
- semnale modulate în frecvenţă sau amplitudine, intern sau extern
- impulsuri sau rampe cu factor de umplere reglabil.
Generatorul de funcţii este folosit ca sursă de semnal de uz general în proiectarea şi
testarea circuitelor electronice în laboratoare de cercetare şi uzinale, învăţământ,
medicină.
- E 0508 Generator de joasă frecvenţă, este un generator de semnale sinusoidale ,
în banda 10 Hz – 100 kHz, cu distorsiuni mici, destinat aplicaţiilor în audiofrecvenţă
(amplificatoare, echipamente Hi –Fi etc.)
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor menţionate sunt
prezentate în continuare în paginile 2-4.
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GENERATOARE DE SEMNAL – Caracteristici tehnice
Nr
Denumirea E 0501
E 0502
crt
Aparatului Generator de Generator de
joasă
joasă frecvenţă
Denumirea
frecvenţă
Versatester (1)
Parametrului
1 Caracteristici de frecvenţă,
semnal
Domeniul de frecvenţă,
Reglarea

Hz

Eroarea
Deriva / stabilitatea

2 Forma de undă
Tensiunea maximă de ieşire
(la frecv. 1 kHz )

Impedanţa de ieşire
Ω
Caracteristica de frecvenţă,
referinţă 1 sau 2 kHz
Atenuator

E 0506
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E 0507
E 0508

Generator de
Impulsuri

Generator de
semnal

Generator de
funcţii

Afiş 5 cifre LED
sinusoidal,
MA, MF

E 0505

Afiş. analogic
sinusoidal
rectangular

Afiş 4 cifre
sinusoidal
rectangular

rectangular
reglabil

1 Hz – 1 MHz
continuă în 6
trepte
max 5% din
citire ± 0,02 Hz
la 1 MHz
-4
5 x 10 / 15min
-3
max.10 / 7 ore

10 Hz – 10 MHz
continuă în 5
trepte şi fin

5 Hz – 50 MHz
comutatoare
decadice

La 1 MHz
-6
2 x 10 / 15min
-4
max.10 / 7 ore

sinusoidală
3 Vef în gol

Sinusoidală
rectangulară
3,16Vef pt gama
10 Hz-10 MHz
10 Vef pt interval
10 Hz – 1 MHz
600 Ω
50 Ω sau 600 Ω
< 5% /10-100 k < 3%/10Hz-1MHz
< 10% / 1-1 M < 10% / 10 MHz
în trepte 1/1,
1/10, 1/100
fin 1/15
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Afiş 3 ½ cifre
sinusoidal,
impulsuri
triunghi,
dreptunghiular
0,45 – 248 MHz 10 mHz–20 MHz
continuă în
continuă şi în
10 trepte
9 trepte
± 2% ct + 1 digit

Generator de
joasă frecvenţă

sinusoidal
nemodulat

10 Hz – 100 kHz
-in trepte 4 game
-continuu
max ± 3% din
valoarea citită
-6
-3
-4
5 x 10 / 15 min 1 x 10 / 15min 5 x 10 / 15 min.
-3
-4
fără sincronizare. 3 x 10 / 7 ore
25 x 10 / 7 ore
-6
10 cu sincroniz

sinusoidală
sinusoidală
1 V–0,1 μV până 30 Vvv în gol,
la 125 MHz,
15 Vvv pe 50 Ω
0,5 V-0,25 μV
peste 125 MHZ
50 Ω
0,5 dB – 1 dB
0,1 dB – 1,5 dB
funcţie de frecv.
calibrat 0–50 dB
necalibrat-reglaj
continuu 0-20 dB

sinusoidală
3,16 V ± 3%

600 Ω

± 2% / 0,1–20 k
± 3% / 0,01-100k
60 dB în trepte
de 10 dB, cu
eroare max 3%

Distorsiuni ( pe Rsarc. = 600 Ω )
în gama de frecvenţe Hz
Valoarea tipică
3 Modulaţia
Grad de modulaţie -1 Frecvenţa de modulaţie

< 0,5%/0,1-20 k
<1%/ 20k-1MHz
< 2%/ 20-100Hz
0,15%/ 0,2 Hz200 kHz
nu are
nu are

Grad de modulaţie – 2 Frecvenţa de modulaţie
Distorsiuni (intern)
( Δf )

Eroare de indicare
4 Forma de undă

nu are

Hz

Distorsiuni (intern)

Deviaţia de frecvenţă

0,5% / 10–100
0,05% / 0,1–20k
0,03% / 1 k
0,7% /20 k-100 k

rectangulară

rectangulară

MA
0 – 80%
intern 400 – 1 k
extern 0–5 k sub
10 MHz, 0–20 k
peste 10 MHz
2% pt.m< 30%
3% pt.
30%< m<80 %

MA intern/extern
0 – 100 %
0,01 Hz-20 kHz
În 6 game-intern

mod de lucru:
intern MAsauMF
extern MA şi/sau
MF
MF intern/extern MF intern/extern
intern 400-1 k
0,01 Hz-20 kHz
extern 0 – 25 k intern,
funcţie de frecv. 0-20 MHz extern
1%-3% funcţie
de deviaţia de fr.
(0-40 k)-(0-640k)
funcţie de frecv.
cuplaj în cc pt.
modulaţie extern
11,5% la capăt
de scală
rectangulară, cu
dreptung. axate
impulsuri simple,
pozitiv / negativ,
duble, normale,
triunghiular
complementare
simetric,vobulate
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Intervalul de frecvenţă

1 Hz – 1 MHz

factor umplere
fix 50%,
reglabil 10-90%
comenzi externe
de sincronizare:
nivel TTL

3,3 Vvv

10 Hz – 1 MHz
5 Hz – 50 MHz
10 Hz – 10MHz
sincron.extern cu
numai ieşire TTL semnal trigger
nivel de trigger
la intrare,
-1V -+1V
20 Vvv
0,2 V–5 V/50 Ω

50 Ω

50 Ω sau 600 Ω 50 Ω

ieşire SINCRO

Tensiunea de intrare – semnal
de comandă externă
V
Tensiunea de ieşire - maximă
Impedanţa de ieşire

Ω

Impedanţa de sarcină minimă
Atenuator
Timp de creştere şi cădere a
Fronturilor
Distorsiunea palierului

%

Raport semnal –pauză

600 Ω
Fin: 1/15

2V / 50 Ω

50 Ω

< 50 ns /sarcină < 50 ns pt scările 10 ns – 0,1 s
600 Ω II 15 pF de max 3 V şi
< 200 ns pt scara
de 10 V
< 5% la f = 1 Hz
< ± 5%
45/55......55/45
comandat extern

5 Caracteristici generale
220 V ± 10%
220 V ± 10%
220 V ± 10%
220 V ± 10%
220 V ± 10%
220 V ± 10%
50 Hz
50 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
50/60 Hz
Puterea consumată
VA
max 15 VA
max. 105 VA
60 VA
Max 75 VA
80 VA
10 VA
Temperatura mediului ambiant °C + 5°C .. + 40°C + 5°C .. + 40°C
+ 5°C .. + 40°C + 5°C .. + 40°C + 5°C .. + 40°C + 5°C .. + 40°C
Umiditatea relativă
%
80%
80%
80%
80%
80 %
80%
Dimensiuni L x H x A
mm
250 x 140 x 225 300 x 155 x 395 107 x 414 x 373 443 x 153 x 472 295 x 150 x 365 220 x 88 x 320
Masa
kg
4 kg
8 kg
5,5 kg
16 kg
7 kg
3 kg
(1) Versatester poate fi folosit şi ca frecvenţmetru extern, în gama 10 Hz–10 MHz cu o eroare de măsură de ± 0,01% cs (cap scală) ± 0,002% ct
(citire), precum şi ca voltmetru extern în gama 10 Hz–1 MHz cu o eroare de măsură de ± 0,5% cs ± 0,5% ct pentru 100 Hz – 100 kHz şi ± 1% cs ±
1,5% ct pentru 10 Hz–1 MH
Tensiunea de alimentare

V
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Generator de joasă frecvenţă E 0501

Generator de joasă frecvenţă E 0502

Generator de impulsuri E 0505
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GENERATOARE DE SEMNAL - Foto
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Generator de semnal E 0506

Generator de funcţii E 0507

Generator de joasă frecvenţă E 0508
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APARATE PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR
COMPONENTELOR ŞI CIRCUITELOR
Anexa III.2.10 pag 1
Din grupa E 07 – Aparate pentru măsurarea parametrilor
componentelor şi circuitelor, inclusiv testoare şi E 06 Conexe,
s-au fabricat în perioada 1970 – 1985 următoarele tipuri:
- E 0701 Instalaţie de măsurare a miezurilor U din ferită; aparatul este destinat să
măsoare în special puterea pierdută în miezurile din ferită utilizate în etajele de
deflexie ale televizoarelor, permiţând şi ridicarea simultană a caracteristicii de
histerezis a miezului.
- E 0702 Tranzistormetru, este un aparat destinat măsurării rapide şi precise a
tranzistoarelor PNP şi NPN de mică putere precum şi a diodelor Zener punctiforme şi
cu joncţiune. Este utilizat în laboratoarele de cercetare, uzinale şi în producţie.
- E 0702 B Tranzistormetru, este modelul anterior modernizat.
- E 0703 TKμi – metru, este un aparat destinat măsurării permeabilităţii iniţiale a
probelor toroidale din ferită.
- E 0704 Punte R.L.C. este un aparat care permite măsurarea absolută sau
comparativă de rezistenţe, capacităţi şi inductanţe în limitele: R = 0,5–105 MΩ , L =
50 μH – 105 H, C = 1 pF- 1050 μF
- E 0706 Distorsiometru, aparat destinat măsurării calitative şi cantitative a
distorsiunilor de amplitudine în domeniul frecvenţelor audio.
- E 0708 Tranzistormetru, este un aparat destinat măsurării operative a
diodelor,tranzistoarelor PNP şi NPN de mică- medie putere şi diodelor Zener.
- E 0709 Testor circuite logice, cu Sondă logică SL şi Pulser logic PL este destinat
determinării şi/sau schimbării stării logice a unui nod dintr-o schemă logică cu nivele
TTL.
În programul de fabricaţie al anului 1988 mai apar şi următoarele aparate, pentru
care există prospecte comerciale şi sunt cuprinse în Lista de preţuri:
- E 0711 Punte R.L.C. digitală complet automatizată.
- E 0712 Tranzistormetru de putere.
- E 0715 RLC-metru digital.
- Test COM 232 C – adaptor de interfaţă – instrument portabil de testare pentru
diagnosticarea pe teren a interfeţelor digitale de telecomunicaţii bazate pe standarde
CCIT – V 24/RS – 232C.
- TIC 900 PLUS – este un testor funcţional şi identificator de CI logice.
- Micro TEST 901 – este un testor funcţional portabil destinat echipamentelor bazate
pe microprocesorul INTEL 8080.
,- Signum 3000 este un instrument inteligent util în cercetare, producţie şi service
pentru echipamente electronice, de exemplu calculatoare şi terminale (CORAL,
INDEPENDENT CUB, DAF, VDT etc.), instrumente care conţin secţiuni analogice şi
logice (multimetre, frecvenţmetre), sisteme de măsurare (monitorizare) complexe
bazate pe interfeţe seriale RS 232 etc.
Din grupa 06 a Aparatelor Conexe cu utilizări multiple fac parte
- E 0601 Cuplor la Magistrala CEI 625, şi
- E 0601 S, Adaptor, ambele asigurând interconectarea aparatelor cu intrări/ieşiri
paralele de date la Magistrala CEI 625.
- E 0601 S-2 Printer.
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor menţionate sunt
sintetizate în pag 2 –9
.
.
.
.
.
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E 0701 Instalaţie de măsurare a miezurilor de ferită

Aparatul E 0701, complet tranzistorizat, este destinat să măsoare în special puterea
pierdută în miezurile de ferită utilizate în etajele de deflexie din televizoare, permiţând
ridicarea simultană a caracteristicii de histerezis a miezului.
Datele tehnice.
Frecvenţa de măsurare:
15 kHz – 50 kHz,
Măsurarea puterii în gamele:
0,1 W, 0,3 W,1 W, 3 W, 10 W, 30 W,
Precizia de măsurare a puterii:
± 5 %,
Măsurarea curentului în gamele: 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 1 A,
Măsurarea tensiunii în gamele: 10 V, 30 V,
Puterea consumată:
< 40 VA,
Dimensiuni L x H x A:
418 x 152 x 344 mm, Masa
3 kg.

E 0703

TK μi – metru

TK μi metru este un aparat de laborator destinat măsurării permeabilităţii pe probe
toroidale din ferită. Procedeul de măsurare asigură determinarea coeficientului TK μi
independent de frecvenţa de măsurare aleasă ori de câmpul la care se face
măsurarea – cât timp se lucrează în zona permeabilităţii iniţiale.
Date tehnice
Dimensiunile torului de ferită : Ø ext 20 ± 2 mm, Ø int 10 ± 1 mm, Înăl.10 ± 1 mm,
Permeabilitatea iniţială relativă a torului:
μi > 5,
Gama temp. de măsurare a torului este impusă de posibilităţile termostatului:
Frecvenţa de măsurare :
100 kHz ± 1 kHz,
Curentul de măsurare este reglabil în gama:
1 – 100 mA,
Scări de măsurare a curentului :
1–10 mA şi 1-100 mA cu 100 diviziuni / scară,
Eroarea în afişajul curentului:
< 2% din capătul de scară,
Scări de măsurare a tensiunilor :
40 mV, 100 mV, 400 mV, 1 V, 4 V,
Tensiunea Uo se citeşte pe o scară separată de 400 mV,
Eroarea de afişare a tensiunii:
< 2%,
Tensiunea de alimentare: 220 V+ 10% - 15%,
Puterea consumată 110 W,
Dimensiuni L x H x A
450 x 130 x 400 mm,
Masa 4 kg
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E 0702 Tranzistormetru este un aparat destinat măsurării rapide şi precise
a tranzistoarelor PNP şi NPN de mică putere precum şi a diodelor Zener,
punctiforme şi cu joncţiune. Este utilizat în laboratoarele de cercetare, uzinale şi
în producţie. Permite conectarea rapidă a pieselor de măsurat.
E 0708 Tranzistormetru este un aparat destinat verificării tranzistoarelor
bipolare tip PNP şi NPN de mică şi medie putere, diode şi diode Zener. Aparatul
este utilizat în laboratoarele de cercetare, uzinale şi în producţie.
Principalele caracteristici tehnice sunt date în Tabelul de mai jos

1.

2.

3.

4.

Aparatul
Parametrul
Măsurarea tranzistoarelor
Tensiunea de colector – Uc
Curentul de colector - Ic
Curentul invers
- Io
Factorul de amplificare în
curent
h21e
Eroarea de măsurare a h21e
Măsurarea diodelor Zener
Tensiunea
Curentul Iz
- pentru Uz min 3 V
- pentru Uz max 15 V
Măsurarea diodelor
Tensiunea directă
- Ud
Curentul direct
- Id
Tensiunea inversă
- Ui
Curentul invers
.- Ii
Scări de măsurare
Scări de măsurare pt tens. - Uc
Scări de măsurare pt Ic - Iz
Scări demăsurare pt - Io

E 0702
Tranzistormetru

E 0708
Tranzistormetru

0,1 – 20 V
1 mA - 30 mA
5 μA - 0,3 mA

0,1 V–30 V,
1 mA-100 mA
1 nA-100 μA,

10 - 1000
< 5%
0,5 V -15 V

3 V – 15 V

1 mA – 30 mA
1 mA – 9 mA

1 mA – 30 mA

0,1 V – 3 V
1 mA – 30 mA
1 V - 20 V
5 μA – 0,3 mA
1 V, 10 V, 30 V

0,1 V – 3 V
1 mA – 100 mA
1 nA – 100μA

1, 10, 30 V
3 mA, 30 mA
3, 10, 30,100 mA
50 μA, 0,1,0,3 mA 0,01,0,1,1,100μA
100, 300, 1000
Scări de măsurare pt h21e
5 Eroarea la măsurarea tensiunii < 3%
± 3%
Eroarea la măsurarea curentului < 3%
± 3%
6 Condiţii de utilizare
Tensiunea de alimentare
220 ± 10%
220 ± 10%
Puterea consumată
max 6 VA
max 15 VA
0
0
+ 50C - +400C
+ 5 C - +40 C
Temperatura ambiantă
Dimensiuni L x H x A, mm
250 x 125 x 200
304 x 160 x 203
Masa
4 kg
4,8 kg
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E 0704 Punte R.L.C.

Puntea R.L.C. tip 0704 permite măsurarea absolută sau comparativă de rezistenţe,
capacităţi şi inductanţe în gamele: R:0,5 Ω -105 MΩ,C:1 pF–1050 μF, L 50 μH–105H
Date tehnice
1. Măsurarea rezistenţelor
Modul de măsurare: curent continuu – intern. Puterea maximă disipată pe
elementul de măsurat: 100 mW,
1a.Măsurarea absolută a rezistenţelor,
Domeniul de măsurare: 0,5 Ω - 105 MΩ în 8 scări decadice cu următoarele
Capete de scară:
10 Ω, 100 Ω, 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ, 1 MΩ, 10 MΩ, 100 MΩ
Eroarea de măsurare: ± 1% ct (citire) ± 0,25 % c.s (capăt scară) pt 100−10 MΩ,
± 2% ct ± 0,25% c.s pt 10-100 Ω şi 10 – 100 MΩ,
± 5% ct ± 0,25% c.s. pt 1- 10 Ω,
1b.Măsurarea comparativă a rezistenţelor
Domeniul de măsurare: - 20%.....+ 20% pt 1 Ω ... 100 MΩ,
Eroarea de măsurare : max ± 2% pt. 10 Ω 10 MΩ,
max ± 5% pt 1 Ω - 10 Ω şi 10 MΩ − 100 MΩ,
2. Măsurarea capacităţilor
Modul de măsurare : intern 50 Hz sau 1 kHz, extern: max. 10 kHz şi max 2 Vef,
polarizare externă: max 10 Vcc,
2a. Măsurarea absolută a capacităţilor
Domeniul de măsurare: 1 pF – 1050 μF în 8 scări decadice cu următoarele
Capete de scară:
100 pF,1 nF, 10 nF,100 nF,1 μF la frecv.de 1 kHz şi
10 μF, 100 μF, 1000 μF la 50 Hz,
Eroarea de măsurare: ± 1,5% ct ± 0,25 % c.s. pt. 100 pF – 100 μF,
± 5% ct ± 0,25 % c.s. pt 10 –100 pF şi 100 -1000 μF,
Capacitatea parazitară a bornelor de măsurare: 10 pF,
Compensarea pierderilor serie : tg δ = 0 – 0,6 la 50 Hz, tg δ = 0 - 0,25 la 1 kHz,
2b.Măsurarea comparativă a capacităţilor
Domeniul de măsurare : - 20% …..+ 20% pt. capacităţi de 10 pF – 1000 μF,
Eroarea de măsurare : max ± 2% pt. capacităţi de 100 pF – 1000 μF,
3. Măsurarea inductanţelor
Modul de măsurare :
intern 1 kHz, extern max 10 kHz şi max 2 Vef cu
premagnetizare externă max 10 mA şi 10 Vcc,
3a.Măsurarea absolută a inductanţelor
Domeniul de măsurare : 50 μH – 105 H în 6 scări decadice cu următoarele
Capete de scară:
1 mH, 10 mH, 100 mH, 1H, 10 H, 100 H,
Eroarea de măsurare : ± 1,5% ct ± 0,25 % c.s pt. 100 μH – 100 H,
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Compensarea pierderilor serie: brut şi fin, Q = 1-50 şi f = 1 kHz,
3b.Măsurarea comparativă a inductanţelor:
Domeniul de măsurare : - 20% - + 20% pt inductanţe de 1 mH -100 H,
Eroarea de măsurare:
max ± 2%,
4 Condiţii de utilizare
Puterea consumată:
max 10 VA,
Tensiunea de alimentare: 220 V ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz,
0

0

Temperatura mediului ambiant: +10 C – 35 C
Dimensiuni L x H x A
260 x 140 x 250 mm,

Masa

5 kg.

E 0711 Punte R.L.C.

Date tehnice
Mărimi măsurate: R, L –Q (factorul de pierderi), C – Δ (factorul de pierderi),
Frecvenţa semnalului de măsurare: 100 Hz sau 1 kHz,
Mărimea semnalului de măsurare:
max 0,3 Vrms,
Viteza de măsurare:
cca 600 m/s,
Afişare:
2 x 3 ½ cifre LED, 7 segmente,
Funcţiuni:
AUTO = mod de lucru complet automat,
MAN = mod de lucru cu indicarea gamei
preciziei maxime,
Domenii de măsurare:
R :0,001 Ω …. 19,99 MΩ,
C : 0,001 nF .... 19,99 mF Δ : 0,001.... 19.99,
L : 0,001 mH...... 1999 H Q : 999 ......
Precizia de bază:
± 0,4% c.t. ± 2 digit,
Protecţia:
max 50 V – 50 μF pentru condensatoare,
Interfaţă CEI – 625:
Ieşire pentru datele de măsurare,
Control la distanţă cu următoarele funcţiuni : SH1,
AH1, T5, L4, SR1, RL1, DT1,
Condiţii de utilizare
Temperatura:
stocare – 200C ....+ 500C , utilizare 00C .....+400C,
Alimentarea:
220 V / 50 Hz, max 30 VA,
Dimensiuni:
293 x 153 x 410 mm, Masa 4 kg,
Accesorii:
Cablu de alimentare şi dispozitiv de măsurare în 4 puncte cu clipsuri
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E 0706 Distorsiometru semiautomat

Aplicaţii. Aparatul are două funcţiuni principale: măsurarea factorului de distorsiuni,
în gama 0,1-100% pentru frecvenţe cuprinse între 10 Hz – 100 kHz, şi măsurarea
tensiunilor alternative în gama 50 μV–100 V în domeniul de frecvenţă 20 Hz-200 kHz
Aparatul este prevăzut şi cu o intrare de RF pentru măsurarea distorsiunilor
semnalelor modulate în amplitudine cu o frecvenţă purtătoare între 500 kHz-250 MHz
Date tehnice
1. Funcţiunea Distorsiometru
Frecvenţa fundamentală: 10 Hz – 100 kHz în 8 game semidecadice,
Game distorsiuni:
100% - 0,1% în 6 game semidecadice,
Rejecţia fundamentalei:
mai mare de 80 dB,
Atenuarea armonicii a 2-a: max ± 1 dB în gama 10 Hz – 20 kHz,
max ± 2 dB în gama 20 kHz – 100 kHz,
Eroare de măsurare a
± 0,5 dB în gama 10 Hz – 100 kHz
armonicelor:
± 1 dB în gama 100 kHz – 500 kHz,
Nivel de intrare (100%): 316 mVef – 100 Vef
Impedanţa de intrare:
1 MΩ // 75 pF
Facilităţi,
Filtru trece sus şi filtru de bandă,
Intrare pentru semnale modulate în amplitudine cu frecv. purtătoare între 500 kHz
şi 250 MHz,
Ieşire pentru vizualizarea semnalului,
2. Funcţiunea Voltmetru
Domeniul de tensiune, respectiv frecvenţă:
50 μVef – 100 Vef, 20 Hz – 200 kHz,
Precizie:
± 1% ct ± 1,5% cs la fr. = 1 kHz,
± 2,5% ct ± 2,5% cs în gama 20 Hz – 200 kHz,
Impedanţa de intrare:
1 MΩ // 50 pF în domeniul 1 V – 100 V,
1 MΩ // 100 pF în domeniul 50 μV – 1 V,
Zgomot propriu:
30 μV
Condiţii de utilizare
Tensiunea de alimentare: 220 V ± 10%, 50 – 60 Hz,
Puterea consumată:
10 VA
Temperatura ambiantă:
+ 50C ......+ 400C
Umiditatea relativă:
max 80%
Dimensiuni LxHxA:
445 x 155 x 375 mm
Masa:
10 kg
Fiabilitatea:
Timp mediu între două defecţiuni = cca 1000 ore
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I. E 0709 Testor circuite logice

Testorul E 0709 este destinat determinării şi/ sau schimbării stării logice a unui nod
dintr-o schemă logică cu nivele TTL. Se compune din două unităţi :
SONDA LOGICĂ: detectează impulsuri singulare, trenuri de impulsuri sau stări logice
Este realizată cu un circuit integrat special conceput în acest scop, care conţine două
scheme identice lucrând independent. Fiecare este compusă din detector de prag,
amplificator separator şi circuit basculant care acţionează dioda LED
PULSER LOGIC : permite schimbarea stării logice a punctului testat. Este format
dintr-un circuit basculant bistabil, două circuite de prelucrare a semnalului: unul
inversor şi altul neinversor. Funcţia de stare logică a punctului testat, acţionează unul
din circuite eliberând un impuls logic zero, respectiv logic unu.
Date tehnice
SONDA LOGICĂ
PULSER LOGIC
Prag logic zero : 0,8 ± 0,2 V
Impuls unu logic :
min 2 V
Prag logic unu :
2,2 ± 0,2 V
Impuls zero logic :
< 0,8 V
Tren impulsuri :
50 MHz
Durata impulsului : 0,3 μs + 0,2
Impuls singular : 10 ns
- 0,1
Tensiune maximă
Rez. de ieşire :
1 MΩ
la intrare
± 45 V
Tensiunea maximă
Temperatura de lucru: + 50C - +400C
la intrare :
± 45V
Condiţii de utilizare
Tens. alimentare: 5 ± 0,25 Vcc
Tens.alimentare:
5 ± 0,25 Vcc
Consum:
35 mA
Consum:
22 mA
Dimensiuni:
Ø 16 x 150 mm
Dimensiuni:
Ø 16 x 150 mm
Masă:
120 gr
Masa:
120 gr

II. Test Com 232 – Adaptor de interfaţă
Este un instrument portabil de testare, pentru diagnosticarea pe teren a interfeţelor
digitale de telecomunicaţii bazate pe standardele CCIT-V24/RS-232C. Permite
conectarea în mod activ sau pasiv a analizoarelor de protocol de nivel superior,
precum şi a unei probe exterioare de osciloscop. Alimentat din baterii interne sau un
alimentator extern, se utilizează la depanarea conexiunilor DTE-DCE, cu vizualizarea
defectelor de diferite tipuri ale liniei de date către modem
Date tehnice: - conectează două echipamente de tip CTE-DCE prin intermediul unor
conectoare standard cu 25 pini, permiţând efectuarea unei serii de operaţiuni,
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- vizualizează starea logică “1” ( -12, - 3 V) pe 10 linii,
- vizualizează starea logică “0” (+3, +12 V) pe 5 linii
- alimentare: baterii interne 4,5 V 150 mA, 9 V 50 mA sau alimentator exterior
Test Com 232

Adaptor de interfaţă

III. TIC 900 PLUS Testor identificator de circuite integrate digitale

Aplicaţii. TIC 900 PLUS este un testor funcţional şi identificator de circuite
integrate logice. Aparatul este capabil să testeze,să identifice şi să înveţe orice circuit
SSI-MSI şi câteva LSI-uri, realizate în tehnologiile TTL sau MOS, din familiile SN
7400, 8200, 9300, 8T00, 8T00 HEF 4000, fără să necesite circuit martor.Aparatul are
o bibliotecă internă de maximum 900 modele de circuite, fiind capabil să înveţe până
la 101 modele de circuite noi şi să le memoreze până la întreruperea alimentării.
Pentru a învăţa un model nou TIC 900 PLUS are nevoie de un circuit de referinţă
corect. Aparatul este portabil, nu necesită memorie externă şi nici cuplare la un
calculator. De asemenea nu necesită un operator cu pregătire specială, deoarece
TIC 900 PLUS il va îndruma pe tot parcursul testării. Toate mesajele de răspuns ale
aparatului sunt însoţite, la cerere, de semnale sonore. TIC 900 PLUS poate fi folosit
în cercetare şi proiectare, în producţie şi în depanarea echipamentelor electronice.
De asemenea este util la recepţia circuitelor în magaziile de circuite integrate şi la
identificarea circuitelor integrate nemarcate.
Principiul de funcţionare al testorului TIC 900 PLUS garantează detectarea a
99,998% din defectele permanente ale circuitelor integrate.
Date tehnice Aparatul este capabil să testeze circ.integrate cu 14, 16, 20 şi 24 pini.
Durata testării : max 0,6 s,
Durata identificării : max 4 s,
TIC 900 PLUS se autotestează şi este proiectat pentru testabilitate
Tensiunea de alimentare: 220 V / 50 Hz,
Dimensiuni : 350 x 350 x 110 mm
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T 901 Testor portabil pentru echipamente bazate
pe microprocesorul INTEL 8080

Microtest 901 este un testor funcţional dinamic destinat echipamentelor bazate pe
microprocesorul INTEL 8080. Aparatul asigură atât generarea stimulilor de test prin
soclul microprocesorului sub test cât şi prelucrarea răspunsului direct prin program
sau prin analizorul de semnătură. Detectarea erorilor, prin program, este realizată
până la nivel de nod şi circuitul defect este localizat folosind pulserul sau trasorul cu
care este prevăzut testorul. Analizorul de semnătură asigură detectarea erorilor cu o
precizie de 99,998%
Aplicaţii. Microtest 901 poate fi utilizat atât în producţie la testarea finală a
aparatelor şi plachetelor echipate cu microprocesoare de tipul INTEL 8080, cât şi în
activitatea de service pentru detectarea şi localizarea rapidă a defectelor.
Prin utilizarea corespunzătoare a testorului Microtest 901 în activitatea de depanare
se reduce sensibil utilizarea unor echipamente sofisticate: ca analizor logic,
osciloscoape etc. Microtest 901 permite punerea în funcţiune şi depanarea unor
echipamente diverse: microcalculatoare, display-uri, imprimate, controlere industriale.
Date tehnice.
Microtest 901 este capabil să execute atât testele de bază pentru echipamentele
bazate pe microprocesor cât şi teste specifice utilizatorului. Testele de bază sunt:
1 - teste de microprocesor, 2 - teste pentru magistrala de date, adrese şi control,
3 - teste de memorie RAM şi ROM, 4 - teste de identificare spaţiu de memorie.
Testele utilizator sunt înscrise într-o memorie 2 kB EPROM, care se află într-un
soclu ZIF pe panoul frontal al instrumentului. În mod obişnuit acestea sunt dedicate
unui echipament dintr-o configuraţie anumită. Pot fi teste pentru interfaţa serială sau
paralelă, pentru floppy disk etc.
Analizorul de semnătură din Microtest 901, permite următoarele moduri de lucru:
normal, repetitiv, comparare şi învăţare, comparare cu sau fără un test paralel aplicat
de testor. Frecvenţa maximă de ceas pentru analizorul de semnătură este 5 MHz, cu
toate semnalele de control preluate de la unitatea sub test.
Acest testor nu are microprocesor propriu: el foloseşte microprocesorul unităţii sub
test, după ce l-a testat înainte. Aparatul este autotestabil şi proiectat pentru
testabilitate. Operarea cu acest aparat poate fi efectuată de cadre cu pregătire medie
Alimentare 220 V, 50 Hz,
Dimensiuni 350 x 350 x 110 mm,
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SIGNUM 3000 Multimetru cu analiză de semnătură
Este un instrument care încorporează mai multe funcţiuni, utile pentru creşterea
eficienţei depanărilor: analizor de semnătură, multimetru, frecvenţmetru digital,
numărător de tranziţii.
Este capabil să măsoare mai mulţi parametri ai semnalelor analogice şi caracteristici
funcţionale digitale ale nodurilor fără a necesita comutări ale funcţiunilor aparatului,
consumatoare de timp şi cu riscuri de erori.
Câteva particularităţi ale aparatului:
•
funcţiuni programabile fie de pe panou fie prin interfaţă RS 232
•
autoscalare
•
calibrare automată
•
auto-diagnostic la pornire / resetare
•
proiectat pentru testare
Aplicaţii
SIGNUM 3000 este un instrument inteligent util în cercetare, producţie şi service
pentru echipamente electronice, de exemplu calculatoare şi terminale (CORAL,
INDEPENDENT, CUB, DAF, VDT etc.), instrumente care conţin secţiuni analogice şi
logice (multimetre, frecvenţmetre), sisteme de măsurare (monitorizare) complexe
bazate pe interfeţe seriale RS 232 etc.
Date tehnice - Specificaţii
a) SEMNĂTURĂ
- afişare:
4 cifre,
- precizia detecţiei erorilor:
probabilitate 100% la detectarea erorilor de un
singur bit şi 99.998% la detectarea erorilor de
biţi multipli,
- frecvenţa maximă de tact:
10 MHz,
- detecţia semnăturilor instabile
b) TOTALIZARE
- afişare:
4 1/2 cifre,
- domeniu:
0 – 19.999 digiţi,
- rezoluţie:
1 digit,
c) FRECVENŢĂ
- afişare:
4 1/2 cifre,
- game:
200 kHz, 2 MHz, 20 MHz,
- rezoluţie:
10 Hz pe gama de 200 kHz,
d) TENSIUNE CONTINUĂ
- afişare:
4 1/2 cifre,
- game:
±20 V, ±200 V, cu autoscalare, raportat la potenţialul pământului,
- eroare max.
±0.02% citire ±0.02% scară,
- rezoluţie
1 mV pe gama de 20 V,
e) REZISTENŢĂ
- afişare
4 1/2 cifre,
- game
20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 2 MΩ,
- eroare max.
±0.5% citire ±0.02% scară
f) TENSIUNE DIFERENŢIALĂ
- aceleaşi specificaţii ca pentru tensiune continuă
g) TENSIUNE DE VÂRF
- afişare:
3 1/2 cifre
- gamă:
0…±12 Vp
- rezoluţie:
50 mV
- eroare max.:
±2% citire ±5% semnal ±100 mV
Dimensiuni:
90 x 300 x 300 mm, Masa 3 kg
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E 0601 Cuplor la Magistrala CEI 625

Cuplorul E 0601, bazat pe microprocesor, asigură toate funcţiile interfaţă necesare
pentru interconectarea aparatelor cu intrări/ieşiri paralele de date la Magistrala CEI625.
Date tehnice.
1. CONFIGUTAŢII
Cuplorul se poate configura ca vorbitor pentru preluarea datelor de la un aparat şi
transferul pe magistrala CEI-625, ca ascultător pentru a răspunde la comenzi de
control de pe Magistrală sau cu ambele funcţii: vorbitor şi ascultător.
2. REPERTORIUL FUNCŢIILOR INTERFAŢĂ
AH 1 - acceptor de dialog,
SH 1 - sursă de dialog,
L 3 - ascultător de bază,
T 5 - vorbitor de bază,
SR 1 - cerere de serviciu,
RL 1 - comandă la distanţă / locală,
PP 1 - recunoaştere paralelă,
DC 1 - iniţializarea aparatului,
DT 1 - declanşarea aparatului,
3. MODURI DE ADRESĂ
Formal: 64 linii paralele, configurate prin soft ca intrări şi ieşiri,
Nivelele logice : TTL,
Conectori: 2 conectoare de panou (priză) cu 37 de contacte,
4. COMPATIBILITATEA CU MAGISTRALA CEI-625
Format: 16 linii (8 pentru date, 8 pentru control şi stare),
Transfer de date: asincron, cuvinte serie,
Conector : de panou, cu 25 contacte, conforma standard CEI-625.
Condiţii de funcţionare
Temperatura de funcţionare: + 50C - +400C
Alimentare:
220V±10%
Dimensiuni: L x H x A:
220 x 88 x 255 mm
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E 0601–S IEC BUS adaptor

Adaptorul E 0601S
Adaptorul E 0601S, comandat prin microprocesor, execută toate conversiile de
date conform codului şi dimensiunilor recomandate de standardul CEI 625. Este
prevăzut cu funcţiile de interfaţă necesare pentru a asigura unui instrument, prevăzut
cu intrări şi ieşiri paralele de 48 linii sau comenzi de la distanţă, facilităţile de
ascultător şi vorbitor. Cuplarea adaptorului la asemenea instrumente le face
compatibile cu sistemele automate bazate pe magistrala CEI 625.
Date tehnice
Configuraţie. Adaptorul poate fi configurat ca vorbitor, pentru preluarea datelor de
la instrument şi transferarea lor la cuplorul de magistrală, ca ascultător, pentru
preluarea de date sau comenzi de la cuplor, sau pentru ambele funcţiuni: vorbitor şi
ascultător.
Funcţii interfaţă: AH1, SH1, L3, T5, SR1, RL1, PP1, DC1, DT1,
Moduri de comunicare selectabile:
- 31 de adrese ca ascultător şi vorbitor,
- ton (numai vorbitor) sau ton (numai ascultător)
Intrări/ieşiri de la/spre instrument:
- 48 linii paralele, cofigurabile prin program ca intrări sau ieşiri,
- nivel logic: TTL,
Condiţii generale:
- alimentare:
220 V, 50 Hz, 30 W
Dimensiuni: LxHxA
110 x 177 x 372 mm,
Masă:
4 kg
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Imprimante paralel – E 601-S-2 şi N 2324

Imprimanta E 0601 S serveşte la tipărirea pe bandă de hârtie a rezultatelor
măsurărilor şi a mesajelor în sistemele de măsurare automată cu ieşire paralel.
Include un adaptor la magistrala CEI 625 conectat printr-un cablu într-o casetă tip
METROSET. Cuplarea la un instrument de uz general necesită schimbarea
programului în EPROM-ul adaptorului.
Date tehnice:
* 40 caractere / linie,
* imprimare cu 7 ace,
* rolă hârtie: lăţime 98 mm, densitate 64 g/m2, diametru max. 90 mm,
* intrări/ieşiri sursă date: 48 linii paralel, configurabile prin program,
* nivel logic TTL
* greutate: 16 kg
Imprimantă N 2324

Are parametri tehnici similari cu S 601-S-2 diferind interfeţele de conectare
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Grupele N 20 Aparate electronice pentru măsurarea mărimilor
neelectrice:
cuprinde, în ordinea asimilării în fabricaţie următoarele grupe de produse:
Grupa : Aparate electronice individuale pentru măsurarea mărimilor neelectrice
- N 2102 Vibrometru portabil, cu traductor electrodinamic, este destinat măsurării
vibraţiilor diferitelor maşini, instalaţii şi construcţii sau părţi componente ale acestora.
- N 2104 Vibrometru electronic, cu traductor de tip accelerometru piezoelectric.
- N 2201 Microcomparator, este destinat măsurării abaterilor unor dimensiuni liniare
faţă de anumite cote prestabilite, cu ajutorul traductoarelor inductive diferenţiale, şi
semnalizării optice pentru ieşirea din cotele prestabilite.
- N 2401 Torsiometru electronic + traductoare. Aparatul, împreună cu cele 7
traductoare de inducţie N 2401 A – G, poate realiza 3 funcţiuni: măsurări de cuplu,
măsurări de turaţii, putere debitată sau absorbită, în regim staţionar sau lent-variabil.
- NTS – T Nivostat capacitiv cu tijă, şi
- N 2501 Nivostat capacitiv . Ambele Nivostate sunt destinate să măsoare un nivel
oarecare (minim, maxim, intermediar) al materialului de umplere (lichid, pulverulent,
granulat, în vrac etc.) din rezervoare, cazane, buncăre, silozuri etc.
- Stud Sensor – Detector de neuniformităţi în mediul dielectric, indică cu precizie
poziţia şi lăţimea oricărui obiect ascuns în perete, sub tencuieli sau tapet nemetalic,
indiferent de materialul din care este făcut, lemn, beton, ţevi, fibre din plastic etc.
- N 2601 Stroboscop electronic, este destinat măsurării frecvenţei unor mişcări
periodice fără a necesita un contact mecanic cu obiectul în mişcare, ca de exemplu
turaţia pieselor în rotaţie şi diferenţe ale turaţiei (alunecări).
- N 2603 Tahometru, este destinat în principal măsurării rotaţiei în domeniul 6 ...
100.000 rot/min, permiţând afişarea turaţiei în rot/min sau în cicli/sec., oricare ar fi
factorul de multiplicare (număr de impulsuri electrice/rotaţie) şi traductorul utilizat.
- N 3001 ( T1) Umidometru, este destinat pentru determinarea rapidă a umidităţii
următoarelor produse agricole : grâu, secară, porumb, orz, ovăz, orez, floareasoarelui, fasole.
Facem precizarea că primele aparate enumerate măsoară mărimi mecanice. Deşi
Umidometru şi Stud Sensor-ul nu măsoară mărimi “mecanice”, fiind unice în clasa lor
de aparate a fost inclus în această grupă
Grupa N 2300 Tensometre: Aparate electronice clasice - două modele şi
Sistemul modular N 2300
Prezentăm în continuare, pag 2-10, caracteristicile tehnice ale aparatelor din prima
grupă: Aparate pentru măsurarea mărimilor neelectrice.
Grupa Tensometre este prezentată separat în Anexa III.2.12 – datorită
complexităţii şi particularităţilor sistemului modular
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N 2102 Vibrometru electronic portabil

Aplicaţii. Aparatul N 2102 este destinat măsurării vibraţiilor diferitelor maşini,
instalaţii şi construcţii sau părţi componente ale acestora. Aparatul măsoară şi indică
pe aparatul de măsură: amplitudinea vibraţiilor (A), viteza vibraţiilor (V) şi permite
conectarea la un osciloscop pentru vizualizarea formelor de semnal ale A şi V.
Date tehnice
Traductorul de vibraţii
- Tipul funcţional : traductor electrodinamic cu palpator,
- Semnal de ieşire : tensiune electrică proporţională cu viteza de vibraţie,
- Domeniul de frecvenţă : 10 – 1000 Hz,
- Cursa maximă admisă a palpatorului : ± 1,5 mm faţă de poziţia mediană,
,
- Acceleraţia maximă admisă: 500 /s2
- Masa echipajului mobil : 15 gr,
- Direcţia sensibilităţii maxime : axa longitudinală a palpatorului,
- Sensiblitatea transversală : 5% din sensibilitatea în direcţia axială,
,
- Sensiblitatea traductorului : 200 mV.s.cm-1
- Dimensiuni de gabarit : 50 x 140 mm - Greutatea traductorului : 0,82 kg
Bloc electronic
- Domeniul de măsurare a amplitudinii vibraţiilor: 1–1000 μm în 5 game :
10,30,100, 300, 1000 μm,
- Domeniul de măsurare a vitezei de vibraţie :
0-100 mm/s în 5 game:
1, 3, 10, 30, 100 mm/s.
Un alt model este N 2104 Vibrometru electronic cu traductor de tip accelerometru
piezoelectric care transforma direct vibraţia în semnal electric. Aparatul este echipat
cu circuite integrate şi o construcţie solidă care-i asigură o fiabilitate maximă.
Date tehnice.
, ,
Domeniul de măsurare pentru traductoare cu sensibilitatea de 3 mV.s.cm-1
,
- Acceleraţia vibraţiilor
0,03 . . . . . . 1000 m/s2
- Viteza vibraţiilor
0,03 mm/ s. . . 5 m/s,
- Amplitudinea vibraţiilor
0,03 μm . . . . . .. 0,1 mm,
Banda de frecvenţă
2 Hz. . . . . . . . . . 5 kHz,
Eroarea totală
10%,
Neuniformitatea amplificării în banda de frecvenţe 2 Hz – 5 KHz, la măsurarea
acceleraţiei, în tot domeniul de măsurare :
max ± 2 dB,
Zgomotul total raportat la intrare, cu o capacitate de 1000 pF pe intrare: max 40 μVef
Alte erori: - la lungimea cablului de legătură traductor-aparat de 100 m: max 5%
- la semnale nesinusoidale cu factor de creastă 3: max ± 3%
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N 2201 Microcomparator electronic

Aplicaţii. Aparatul N 2201 este destinat măsurării abaterilor unor dimensiuni liniare
faţă de anumite cote prestabilite cu ajutorul traductoarelor inductive diferenţiale.
Aparatul semnalizează, cu ajutorul unor becuri colorate, plasarea dimensiunii
controlate într-un interval de toleranţe prestabilit, după clasificarea MARE-BUN-MIC.
funcţie ce-şi găseşte numeroase aplicaţii în procesele de sortare, automate/manuale
Date tehnice.
Scări de măsurare: 0 .. ±10 μm, 0.. ±20 μm, 0... ±100 μm, 0 .. ± 200 μm,
Valoarea unei diviziuni : 0,5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm,
Plaja de echilibrare : min ± 60 μm,
Eroarea de măsurare în condiţii de referinţă max ± 2% din domeniul de măsurare al
scării,
Erori de măsurare suplimentare:
- datorită variaţiilor de temperatură (pentru 10C): ± 0,2% din indicaţie,
- datorită variaţiilor tensiunii de alimentare în limitele permise: max ± 0,5% din
capacitatea de măsurare a scării,
Deriva zero-ului :
- în timp de 2 ore : max ± 0,2 μm ± 0,05% din capacitatea de măsurare a scării,
- datorită variaţiilor de temperatură (pt. 10C): max ± 0,2 μm ± 0,05% din
capacitatea de măsurare a scării,
Deriva declanşării semnalelor luminoase şi de comandă:
- în timp de 2 ore: max ± 0,3 μm pentru cote prestabilite sub ±10 μm şi max ± 0,2
μm ± 1% pentru cote prestabilite peste ± 10 μm,
- datorită variaţiilor de temperatură (ptr.10C) : max ±1 μm ± 0,2% din valoarea
cotei prestabilite,
Condiţii de utilizare
Temperatura mediului ambiant :+100C... + 350C,
Tensiunea de alimentare :
220 V + 10% -15%
Puterea consumată :
max. 20VA
Dimensiuni L x H x A
250 x 125 x 240 mm
Masa
6 kg
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N 2401 Torsiometru electronic

Aplicaţii. Torsiometrul electronic N2401, împreună cu cele 7 traductoare de inducţie
N 2401 A – G, poate realiza 3 funcţiuni:
- măsurări de cuplu,
- măsurări de turaţii,
- putere debitată sau absorbită,
Instalaţia se utilizează pentru măsurări în regim staţionar sau lent –variabil, la diferite
maşini şi mecanisme care au o mişcare de rotaţie ca: motoare electrice sau cu
ardere internă, reductoare, transmisii de forţă ş.a.
Traductoarele torsiometrice furnizează pe două canale două succesiuni de impulsuri,
decalajul de timp dintre acestea fiind variabil în funcţie de momentul de torsiune
aplicat traductorului.
Aparatul este complet tranzistorizat şi este prevăzut cu adaptor pentru un
înregistrator adecvat sau instrument exterior analogic sau numeric. Se utilizează la
bancuri de încercare şi reglare în uzine şi laboratoare.
Date tehnice.
Torsiometrul electronic N 2401 şi traductoarele folosite:
- Domeniul de măsurare al cuplului: 0 – 20.000 Nm, cu o eroare de 1%,
- Domeniul de măsurare al turaţiei: 100–6000 rot/min în 3 scări,cu o eroare de 1%,
- Domeniul de măsurare al puterii 0 – 0, 075 Mnom cu o eroare de 2,5 %, unde
Mnom este cuplul nominal al traductorului utilizat,
Domenii de măsurare
cu traductor tip
Cuplu (Nm )
Turaţii (rot/min)
Putere (kW)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------N 2401 A
100
100 - 6.000
0 - 60
N 2401 B
200
100 - 6.000
0 - 120
N 2401 C
500
100 - 6.000
0 - 300
N 2401 D
1.000
50 - 3.000
0 - 300
N 2401 E
2.000
50 - 3.000
0 - 600
N 2401 F
5.000
50 - 3.000
0 - 1.500
N 2401 G
10.000
50 - 3.000
0 - 3.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Condiţii de utilizare
Tensiunea de alimentare:
220 V ± 10%,
Temperatura ambiantă : +50C .....+400C,
Consum de la reţea:
15 VA
Greutatea:
9 kg
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NSC – T Nivostat capacitiv cu tijă
Aplicaţii. Nivostatul capacitiv este un aparat electronic folosit pentru controlul
discontinuu şi semnalizarea nivelului materialului de umplere (lichid , pulverulent,
granular, în vrac ) în rezervoare, silozuri, buncăre etc,
Funcţionarea aparatului se bazează pe variaţia capacităţii electrice dintre corpul
rezervorului în care se controlează nivelul materialului de umplere şi un electrod
metalic (tija), introdus (printr-un sistem de izolare şi etanşare) în rezervor.
În indicativul aparatului, după grupul de litere NSC-T urmează:
- o cifră indicând presiunea nominală 1 (1 kgf/cm2) sau 6 (6 kgf/ cm2)
- o literă indicând lungimea totală a sondei 5 (150 mm) sau 6 (350 mm)
- o literă indicând tipul controlului A (minim) sau B (maxim)
De ex. NSC-T16A = nivostat de minim, cu sondă-tijă de 350 mm, pentru presiunea
atmosferică,
NSC-T65B = nivostat de maxim, cu sondă-tijă de 150 mm, pentru presiunea
de 6 kgf/ cm2.
La comandă se va preciza indicativul nivostatului necesar, conform precizărilor date.
Date tehnice
Tensiunea de alimentare
220 V, + 10% – 15%, 50 Hz,
Puterea consumată
max. 5 VA,
Domeniul admisibil al capacităţii sondă-rezervor : 0 - 400 pF,
Frecvenţa comutărilor
max. 1 pe secundă,
Domeniul de instabilitate:
mai mic decât 2 pF pentru Rs = 100 kΩ,
mai mic decât 3 pF pentru Rs = 10 kΩ,
mai mic decât 8 pF pentru Rs = 3 kΩ,
Rs fiind rezistenţa materialului între sondă şi corpul rezervorului.
Releul de comandă : CF1 – 30154 ( tip Electromagnetica)
contactele releului: max 2 A – 220 V – 80 VA
Condiţii de utilizare :
Temperatura mediului ambiant şi a materialului din rezervor :- 200C.... +400C,
Umiditatea relativă : 95 %,
Presiunea în interiorul rezervorului 1 sau 6 kgf/ cm2,
Medii neexplozive.
Blocul traductor şi blocul de alimentare-comandă sunt încasetate în carcase turnate
din aluminiu, vopsite cu lac şi protejate împotriva pătrunderii prafului şi apei,
(protecţie tip IP 43, STA 5625-62).
Dimensiuni şi greutăţi maxime:
blocul traductor fără sondă
φ 210 x 125 mm, 3,0 kg,
blocul traductor cu sondă T15 sau T65
φ 210 x 265 mm, 3,5 kg,
blocul traductor cu sondă T16 sau T66
φ 210 x 465 mm, 3,8 kg,
blocul de alimentare-comandă
φ 208 x 110 mm, 3,5 kg,

N 2501 Nivostat capacitiv
Aplicaţii. Aparatul este o variantă a Nivostatului NSC-T, modernizat tehnologic şi cu
o gamă extinsă de aplicaţii şi posibilităţi de măsurare, destinat să sesizeze un nivel
oarecare (minim, maxim sau intermediar) al materialului de umplere (lichid,
pulverulent, granulat,în vrac etc.) din rezervoare, cazane, buncăre, silozuri etc. Poate
fi utilizat la automatizarea proceselor de umplere şi golire a diferitelor recipiente din
instalaţiile tehnologice din industria chimică, industria alimentară etc.
Aparatul se compune din două blocuri : BAC – blocul de alimentare-comandă şi
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BTS – blocul de traductor-sondă. Sonda capacitivă poate avea lungimi de 250, 450,
650 mm, izolată cu polipropilenă şi teflon sau numai cu teflon
Se pot livra la cerere şi sonde cu lungimi de 1 la 8 m.
Date tehnice
Capacitate maximă sondă-rezervor:
C1 = 1000 pF,
Sensibilitatea de comutare:
1% din C1,
Constanta de timp de comutare reglabilă :
în domeniul 0,5 la 10 s,
Contactele releului intermediar de comutare
max 2 A – 220 V, 80 VA,
Condiţii de alimentare:
220 V ± 10% ,48-60 Hz,12VA
Presiunea maximă în rezervor:
15 daN/ cm2,
Temperatura maximă în rezervor - fără izolator termic: 700C,
- cu izolator termic 1300C,
Umiditate relativă maximă în atmosfera industrială:
95%,
Protecţie antiexplozivă:
Ex.i.a. C.76,
Varianta în execuţie tropicalizată:
BAC-THA III, BTS – THA-I,
Protecţia contra pătrunderii apei şi corpurilor străine:
IP 54
Dimensiuni BAC – blocul de alimentare-comandă:
215 x 105 x 80 mm,
BTS – blocul traductor-sondă:
140 x 110 x 88 mm,
Masa:
BAC 1,5 kg, BTS 2 kg

N 2501 Nivostat capacitiv

Stud Sensor

STUD SENSOR – Detector de neuniformităţi în mediu dielectric
Aplicaţii. Stud sensor indică cu precizie poziţia şi lăţimea oricărui obiect ascuns în
perete, sub tencuieli sau tapet nemetalic, indiferent de materialul din care este făcut,
lemn, beton, ţevi, fibre dibluri din plastic etc. Aparatul se autocalibrează pe orice tip
de material indicând orice modificare în structura lui.
Aparatul este un detector portabil complet tranzistorizat, ambalat într-o casetă din
material plastic.
Date tehnice
Alimentarea
9 V ( 1 baterie tip 6F22 sau similar),
Consum :
fără indicaţie, max 10 mA,
în timpul indicaţiei luminoase max 30 mA,
Tip de indicaţie :
luminoasă, LED-uri,
Calibrare :
automată la conectarea alimentării,
Dimensiuni LxHxA 155 x 68 x 30 mm. Masa
150 gr fără baterie
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N 2601 Stroboscop electronic

Aplicaţii. Aparatul N 2601 este destinat măsurării frecvenţei unor mişcări periodice
fără a necesita un contact mecanic cu obiectul în mişcare. Astfel se măsoară turaţia
pieselor în rotaţie şi diferenţe ale turaţiei (alunecări). Se pot face şi diferite reglaje ca
echilibrări dinamice la turbine, discuri de rectificat, roţi de automobil, sincronizări la
maşini textile şi poligrafice, reglajul momentelor aprinderii la motoarele cu ardere
internă. Efectul stroboscopic se realizează prin iluminarea obiectului în mişcare
periodică cu impulsuri luminoase de mare intensitate şi de scurtă durată, cu o
frecvenţă corelată cu frecvenţa mişcării. În momentul egalităţii celor două frecvenţe
piesa în rotaţie pare nemişcată.
Date tehnice
Domeniul frecvenţelor de lucru :
5 - 5000 Hz,
Modalităţi de sincronizare :
- generator intern:
5 -100 Hz,
- reţea:
50 Hz,
- semnal extern:
5-5000 Hz, amplitudine 100 mVvv - 50 Vvv,
sinusoidal sau cu durata minimă 50 μs,
Frecvenţa de aprindere a lămpii :
0 – 100 Hz,
Durata iluminării:
< 10 μs
Lampa stroboscopică:
15 W cu xenon
Domeniul de reglaj al decalajului de fază:
- minim 3450C pentru frecvenţe:
5 – 500 Hz,
0
- minim 320 C pentru frecvenţe:
500 – 5000 Hz,
Frecvenţa mişcării aparent încetinite:
0,5 – 2 Hz,
Impedanţa de intrare pentru semnalul extern de sincronizare: > 20 kΩ,
Precizia măsurării frecvenţei:
2%,
Condiţii de utilizare
Tensiunea de alimentare:
220 V ±10 % ( 50 / 60 Hz),
Puterea consumată:
< 80 VA
Domeniul temperaturilor de lucru:
. + 50C.... + 400C
Dimensiuni L x H x A - aparat electronic:
140 x 300 x 375 mm,
- lampă stroboscopică montată în reflector 220 x 132 x 60 mm
- traductor de turaţii şi vibraţii:
27,5 x 55 mm
Masa:
- aparat electronic:
11 kg
- lampă stroboscopică montată în reflector: 1,2 kg
- traductor de turaţii şi vibraţii:
max 0,2 kg
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N 2603 Tahometru

Aplicaţii Tahometrul cu afişare numerică tip N 2603 este destinat în principal
măsurării rotaţiei în domeniul 6 ... 100.000 rot/min, permiţând afişarea turaţiei în
rot/min sau în cicli/sec., oricare ar fi factorul de multiplicare (număr de impulsuri
electrice/rotaţie) şi traductorul utilizat. Aparatul îndeplineşte pe lângă funcţiile
obişnuite de măsurare a turaţiilor şi următoarele funcţii:
- măsurarea produsului între turaţie şi un număr N (unitar sau supraunitar), în cazul
în care traductorul nu se poate conecta direct la angrenajul ce trebuie măsurat,
- măsurarea raportului procentual a două turaţii nA/mB x 100,
- măsurarea altor mărimi fizice ale căror traductoare de măsură au ieşire în frecvenţă
(debit, viteză lineară), cu afişarea directă a rezultatului măsurării,
- realizarea unor semnalizări suplimentare la anumite valori prestabilite de turaţie.
Caracteristici tehnice.
Mărimi măsurate :
- Turaţia:
6 ……. 100.000 rot/min
- Frecvenţa, fA ;
0.06 …. 10.000 Hz
- Produsul N x fA, N fiind un număr cuprins între 1000 x 10-6 şi 999 x 10-6 stabilit
din 5 comutatoare prepoziţionabile,
- Raportul procentual nA / nB x 100 ( respectiv fA / fB x 100),
- Alunecarea S = ( nB – nA/ nB) x 100 , unde nA = 3,6 – 600.000 rot/min,
nB = 4,5 – 1.000.000 rot/min,
- Alte mărimi fizice ale căror traductoare au ieşire în frecvenţă.
Facilităţi:
- Afişarea cu 4 cifre în întreg domeniul, cu memorarea afişării şi ieşire în cod BCD,
- Comutarea automată a gamelor de măsură şi a virgulei,
Rezoluţia în domeniul turaţiilor celor mai joase: 0,001 rot/ min,
Sensibilitate:
100 mV ... 250 V,
Impedanţa de intrare;
min 100 kΩ,
Precizia de măsurare:
10-4 ± 1unitate de măsurare,
Durata afişării:
reglabilă între 0,25 s – 5 s
Semnalizări suplimentare: ieşirea din domeniul de turaţii (frecvenţe) la care
măsoară aparatul, semnalizarea pe poziţia „Alarmă” a atingerii şi depăşirii unor valori
de turaţie prestabilite cu comutatorul zecimal prepoziţional.
Aparatul este prevăzut cu ieşiri pentru :
- furnizarea unui semnal numeric, TTL în cod BCD, pt.înregistrarea pe imprimantă,
- furnizarea unei tensiuni continue stabilizate de + 15V, 0,2A, care poate fi utilizată
pentru alimentarea altor traductoare de turaţie pe care doreşte să le utilizeze,
- posibilitatea alegerii modului de reciclare a măsurătorilor: intern, extern
(comandat de imprimanta la care este aplicat semnalul numeric de ieşire).
Condiţii de utilizare
Alimentare:
220 V, 60 Hz, consum 70 VA
Dimensiuni L x H x A : 413 x 117 x 413 mm,
Masa 6 kg
Accesorii:
traductor de impulsuri fotoelectric sau de inducţie
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N 3001 ( T1) Umidometru electronic

Aplicaţii. Umidometrul electronic se utilizează pentru determinarea rapidă a
umidităţii următoarelor produse agricole : grâu, secară, porumb, orz, ovăz, orez,
floarea-soarelui, fasole. Aparatul poate fi etalonat şi pentru alte produse agricole sau
substanţe care se prezintă sub formă de granule.
Este un aparat portabil, complet tranzistorizat, alimentat la baterie.
Date tehnice.
a) Aparatul Umidometru
Domeniul de măsură
Umiditate
Greutatea probelor
- Grâu, secară, orz, ovăz
8. . . . 20%
140 g
- Orez
8. . . . 20%
140 g
- Fasole
7 . . . .17%
140 g
- Porumb
8 . . . . 36%
100 g
- Floarea soarelui
6 . . . . 20%
60 g
- Precizia
1% umiditate pentru toate produsele,
- Corecţia de temperatură
0,1% / 0C pt. temperaturi între + 100C…+300C,
- Temperatura de referinţă
200C pt care corecţia de temperatură este nulă,
Condiţii de utilizare
Alimentarea :
două baterii uscate BUB 4,5 (STAS 809-55),
Tensiunea de alimentare nominală: 9 V, minimă 4,5 V,
Dimensiuni: L x H x A
215 x 360 x 280 mm,
Greutatea aparatului:
cca 7 kg (cu anexele şi cutia de transport),
b) Dozatorul (balanţa)
Sarcina maximă:
200 g,
Sensibilitate:
± 100 mg,
c) Trusa de greutăţi
Cuprinde următoarele greutăţi :
100 g (1 buc), 40 g ( 2 buc), 20 g ( 1 buc),
d) Termometru tip Weiss:
Domeniul de măsurare :
- 50C…….+400C,
Lungimea de imersie :
125 mm,
Precizie :
± 10C.
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Sistem modular tensometric N 2300
Tensometria permite măsurarea deformaţiilor şi eforturilor mecanice, statice şi
dinamice, precum şi a altor mărimi mecanice forţe, presiuni, cupluri, etc, folosind
traductoare adecvate. Iniţial s-au fabricat tensometre clasice.
TENSOMETRE CLASICE
- N 2301 Tensometru electronic cu 1 canal,
- N 2302 Tensometru electronic cu 6 canale,
- N 2304 Dispozitiv de comutare.
Apoi s-a trecut la fabricarea Tensometrelor în sistem modular, N 2300.
În principiu, un “lanţ” tensometric este compus dintr-un element traductor (rezistiv,
inductiv, semiconductor, piezoelectric, termoelectric etc) şi aparatul tensometric
propriu zis, care se bazează pe o combinaţie de module funcţionale care se
adaptează la situaţia concretă de măsurat.
MODULE FUNCŢIONALE
- N 2314 – Amplificator cu frecvenţă purtătoare 5 kHz, utilizabil atât în
măsurătorile statice cât şi dinamice,
- N 2321 – Modul de alimentare şi afişare analogică,
- N 2322 şi N 2323 – Module de alimentare şi afişare digitală,
- N 2332 – Modul filtru combinaţional folosit la efectuarea de măsurători în
prezenţa unor perturbaţii de diferite frecvenţe,
- N 2334 – Modul pentru măsurarea valorilor de vârf, medii, eficace cu stocare de
date,
- N 2338 – Modul de etalonare care permite o mai mare precizie a măsurării,
- N 2351 – Modul de echilibrare care permite conectarea a 3 puncte de măsurare,
- N 2362 – Modul de comutare şi alimentare a 12 puncte de măsurare.
Caracteristicile tehnice principale,de prospect, ale Modulelor funcţionale sunt date în
pag 2-7, iar în pag 8-10 se prezintă celor mai uzuale Configuraţii realizate.
Pentru realizarea unui sistem tensometric, modulele de lăţime standardizată 19” sunt
asamblate în casete tipizate
CONFIGURAŢII REALIZATE – toate aparatele au frecvenţa purtătoare 5 kHz
- N 23/14.21
- Tensometru 1 canal, cu unitate de afişare analogică,
- N 23/14.23
- Tensometru 1 canal, cu unitate de afişare digitală,
- N 23/214.21 - Tensometru 2 canale, cu unitate de afişare analogică,
- N 23/14.32.21 –Tensometru 1 canal, cu filtru combinaţional şi afişare analogică
- N 23/14.38.21 – Tensometru 1 canal, cu unitate de etalonare şi afişare analogică
- N 23/14.38.23 – Tensometru 1 canal, cu unitate de etalonare şi afişare digitală,
- N 23/14.34.21 – Tensometru 1 canal, cu modul pentru măsurarea
valorilor de vârf, medii, şi eficace şi afişare analogică,
- N 23/451.62 - Dispozitiv de comutare şi echilibrare manuală a 12 puncte de
măsură,
- N 23/314.22 - Tensometru 3 canale, cu afişare analogică,
- N 23/14.32.38.22 – Tensometru cu 1 canal, cu filtru combinaţional, modul de
etalonare şi afişare analogică,
- N 23/614.22
-Tensometru 6 canale, cu afişare analogică,
- N 23/14.451.62.21 - Tensometru 1 canal, cu comutaţie şi echilibrare a 12 puncte
de măsură şi afişare analogică,
- N 23/14.451.62.23 - Tensometru 1 canal, cu comutaţie şi echilibrare a 12 puncte
de măsură şi afişare digitală,
- N 23/514.38.22 - Tensometru 5 canale, cu unitate de etalonare şi afişare
analogică,
- N 23/314.334.22 -Tensometru 3 canale, cu 3 unităţi pentru măsurarea valorilor de
vârf, medii şi eficace cu afişare analogică,
- N 23/214.38.22 -Tensometru 2 canale,cu unitate de etalonare şi afişare analogică
- N 23/214.23
- Tensometru 2 canale, cu afişare digitală.
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T.E cu 1 canal

Aplicaţii.Tensometrul electronic N 2301 şi N 2302 sunt aparate care permit
măsurarea mărimilor mecanice cu ajutorul unor traductoare rezistive sau inductive în
1 respectiv 6 puncte simultan. Aparatele sunt indicaţie directă.
Date tehnice.
Domeniul de măsurare : 0 ……± 100.000 μm/m în 10 scări (100, 200, 500, 1.000,
2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100,000) μm/m. Scara cea mai sensibilă 100 μm/m
la 4 Vef şi 50 μm/m la 8 Vef tensiune de alimentare a punţii
N 2301 – 1 canal
N 2302 – 6 canale
Banda de frecvenţă la măsurări dinamice :
0 …..1.000 Hz (1,2 dB),
Traductoare rezistive :
60..1.000 Ω
60...1.000 Ω semipunte
cu constanta K = 1,5..3
120..1.000 Ω punte,
Traductoare inductive :
2 ……….......10 mH,
Alimentarea punţii de traductoare : 1, 2, 4, 8 Vef ±15%
4 Vef ±15%
la frecvenţa de 5 kHz ± 3%,
Plaja de echilibrare rezistivă :
± 2%
± 2%,
Plaja de echilibrare capacitivă (punte completă): 900 pF
900 pF,
Semnale interne de calibrare : (pt un traductor activ) ± 50, ± 100, ± 200, ± 500,
± 1.000μm/m ( ± 50..... ± 2.500 μV/V) plaja acoperită continuu,
Semnal de ieşire în curent :
0 ................ ± 10 mA pe max 100 Ω,
Semnal de ieşire în tensiune :
0 …………..±1 V pe min 2 kΩ,
Nivel de zgomot la ieşire :
------ max 10 mVef -------Eroarea relativă intrinsecă (de bază) : 1,5% din care eroarea de nelinearitate 0,25%
Deriva de zero cu temperatura pentru 1 0C : max ± 0,5 μm/m ±0,05% din cap scală
Deriva de zero în timp:
max ± 2 μm/m/h,
Variaţia sensibilităţii cu temperatura :
0,15% / 0C (tipic 0,05% / 0C),
Timpul de creştere al răspunsului la semnal dreptunghiular: max 0,3 ms,
Tensiunea de alimentare :
220 V +10% - 15%, 50 Hz,
Alimentarea de la acumulator extern Cd-Ni :
11 – 15 V,
Puterea consumată:
max 10 VA,
Temperatura mediului ambiant :
- 5…….+ 40 C
Dimensiuni L x H x A
180x275x380mm 630x260x300mm.
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N 2301 Tensometru electronic cu 6 canale

N 2304 Dispozitiv de comutare şi echilibrare
Aplicaţii. Dispozitivul de comutare şi echilibrare a punctelor în care se fac măsurări
tensometrice este destinat conectării succesive a şase grupe de traductoare plasate
pe locuri diferite la un singur tensometru, pentru a evita folosirea unui număr mare de
aparate, iar cuplarea succesivă a diverselor puncte de măsurare se face rapid.
Date tehnice
Numărul punctelor de măsură:
6,
Rezistenţa traductoarelor utilizate:
60....100 Ω,
Plaja de echilibrare rezistivă (R):
± 2%,
Plaja de echilibrare capacitivă (C):
0......800 pF pt. punte completă,
Configuraţia punţii:
2 sau 4 traductoare,
Greutate:
4,5 kg,
Dimensiuni L x H x A:
280 x 160 x 180 mm,

658

MODULE FUNCŢIONALE

Anexa III.2.12 pag 4

N 2314 Amplificator tensometric cu frecvenţă purtătoare de 5 kHz

Aplicaţii. Aparatul se utilizează pentru măsurarea cu traductoare inductive, în regim
static sau dinamic, a unor mărimi ca: deformaţii, forţe, cupluri, presiuni, deplasări etc.
Poate fi folosit împreună cu una din unităţile de afişare ale sistemului N 2300 sau cu
un înregistrator exterior.
Date tehnice
Domeniul de măsură:
0 .... ± 100000 μm/m în 10 scări,
Semnal de intrare :
± 10 V / 20 mA,
Traductoare utilizabile :
rezistive 50 – 1000 Ω,
inductive 5 – 25 mH,
Configuraţia punţii :
1, 2 sau 4 traductoare,
Tensiunea punţii:
1, 2, 4 sau 8 Vef,
Plaja de echilibrare activă: ΔR/R ± 2,2%,
ΔL/L ± 11%,
Echilibrare C:
automată pe domeniu larg,
Linearitate:
0,02%,
Semnal intern de calibrare: ± 10000 μm/m ± 0,1%,
Frecvenţa purtătoare:
5 kHz ± 1%.
Banda de frecvenţă:
1000 Hz.
Domeniul de temperatură: - 5.. ..+ 400C,
Deriva de zero cu temperatura: 0,025 μV/V ± 0,01% /0C,
Deriva de zero în timp:
0,06 μV/V ± 0,02% / 24 h,
Dimensiuni L x H x A:
177 x 55 x 400 mm,
Masa:
cca 2 kg.
.
.
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N 2321 şi N 2322 Module de alimentare şi afişare analogică şi
N 2323 Modul de alimentare şi afişare numerică

N 2321 Modul de alimentare şi afişare N 2323 Modul se alimentare şi afişare
analogică
numerică
Aplicaţii. Aparatele îndeplinesc 2 funcţii distincte :
- alimentarea ansamblului de măsură în care este introdus (max.2 module)
- afişarea analogică, respectiv numerică, a semnalului de ieşire al unuia din
amplificatoarele de măsură sau al modulelor de prelucrare.
Date tehnice
N 2321
N 2322
N 2323
Număr maxim de amplificatoare
alimentate:
2
6
2
Tensiuni continue furnizate
pentru alimentare:
± 22 V ± 1 V ± 22 V ± 1 V
± 22 V ± 1 V
Curent nominal furnizat:
0,3 A
1A
0,3 A
Impedanţa de ieşire:
- de curent continuu:
max 0,2 Ω
max 0,5 Ω
max 0,2 Ω
- la 5 kHz
max 1 Ω
max 1 Ω
max 1 Ω
Pulsaţia la ieşire:
10 mVef
10 mVef
Variaţia tensiunilor stabilizate
cu temperatura:
0,1% / 0C
0,1% /0C
0,1% /0C
Protecţia la scurt circuit :
- prin autodeconectare cu revenire –
Număr maxim de canale de la care
se face afişarea:
2
6
2
Tensiunea continuă de intrare
pentru indicaţia nominală:
± 10 V
± 10 V
± 10 V
Semnalul furnizat în exterior
prin mufă BNC:
± 10 V / 20 mA ± 10 V / 20 mA
Afişare:
analogică
analogică
4 cifre şi semn
Scări:
999,9 μm/m
9999 μm/m
99,99 mm/m
Eroare de măsurare:
max 0,05%
Condiţii de funcţionare
Alimentarea:
220 V / 50 Hz 220 V / 50 Hz 220 V/ 50 Hz
Puterea absorbită :
50 VA
100 VA
max 60 VA
Dimensiuni L x H x A mm:
110x177x400
110x177x400 110x177x400
Masa:
cca 3 kg
cca 3,5 kg
cca 4 kg
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Aparatul reprezintă un bloc de prelucrare care permite trecerea selectivă în frecvenţă
a semnalelor de la intrarea sa, realizând funcţiile de filtru trece jos, filtru trece sus,
filtru trece bandă, cu frecvenţe de tăiere comutabile, în trepte, cu următoarele
caracteristici principale:
Frecvenţe de tăiere:
FTJ = 8, 31,5, 125, 500, 2000, 8000 Hz,
FTS = 2, 8 , 31,5, 125, 500, 2000 Hz,
FTB = 8, 31,5, 125, 500, 2000 Hz,
Atenuarea - în banda de trecere 0 dB ± 1% (FTJ: 0..0,25 fo, FTS 4 fo .f limită, FTB fo)
- în banda de atenuare : min 20 dB /oct (FTJ, FTS) min 10 dB/oct (FTB)
Semnal de intrare:
± 10 V
Impedanţă de intrare:
min 30 k Ω
Alimentare:
± 22 V 2 x 50 mA
Dimensiuni:
55 x 177 x 380 mm
Masa:
cca 1,5 kg

N 2332 Modul filtru combinaţional

N 2334 Modul măsură valori vârf, medii
eficace

N 2334 Modul pentru măsurarea valorii de vârf, medii şi eficace
Aplicaţii. Modulul se utilizează la prelucrarea semnalelor în cazul măsurărilor
dinamice şi intră în componenţa ansamblelor de măsură specializate în măsurarea
mărimilor neelectrice variabile în valori de vârf, pozitive sau negative, valoare de vârf
maximă, valori medii sau valori eficace, după caz.
Date tehnice
Funcţiuni realizate:
( + ) vârf, ( - ) vârf, max vârf, valoare eficace şi medie,
Mod de lucru :
CA =cuplat curent alternativ; CC =cuplat curent continuu
Memorare:
pe poziţia VÂRF, REŢINE constanta de timp 2000 s,
Semnal de intrare:
max ± 10 V vârf în 3 game (± 1 V, ± 5 V, ± 10 V),
Domeniul de frecvenţă:
0 – 20 kHz,
Tipul semnalelor prelucrate: sinusoidal şi nesinusoidal,
Factor de creastă (raportul dintre valoarea de vârf şi valoarea eficace) = max 5,
Semnal de ieşire:
± 10 V / 20 mA,
Alimentare:
± 22 V (de la modulele de alimentare ale sist. N 2300),
Consum maxim:
2 x 150 mA
Dimensiuni L x H x A:
55 x 177 x 360 mm
Masa:
cca 1,6 kg.
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N 2338 Modul de etalonare
Aplicaţii. Modulul de etalonare poate fi introdus în oricare din configuraţiile de
măsură realizabile în cadrul sistemului tensometric N 2300 şi permite o etalonare de
precizie ridicată a acestora
Date tehnice
Semnal de intrare:
1 – 8 Vef / 5 kHz,
Moduri de conectare posibile:
punte completă, semipunte, etalonare,
Rezistenţa echivalentă a punţii sau semipunţii:120, 360, 600, 1000 Ω,
Domeniul semnalelor de etalonare:
0,05 μV/ V – 111 mV/ V,
Eroarea semnalelor de etalonare generate în trepte sau continuu: 0,05%,
Eroarea suplimentară, cu temperatura, a
componentei în fază cu tensiunea punţii:
max 0,003% / 0C,
Dezechilibrul iniţial:
max 0,5 μV / V,
Deriva termică a dezechilibrului iniţial:
0,15 μV / V / 100C,
Tensiunea de zgomot la ieşire :
1 μVef
Alimentare:
22 V din modulele de alim.ale N 2300
Dimensiuni L x H x A
55 x 177 x 384 mm
Masă:
cca 2,5 kg

N 2338 Modul de etalonare

N 2351 Modul de echilibrare

N 2351 Modul de echilibrare
Aplicaţii. Modulul este folosit împreună cu o unitate de comandă a comutării şi
permite extinderea numărului punctelor de măsură asigurând conectarea lor la
amplificatorul tensometric şi echilibrarea lanţului de măsură pentru fiecare punct.
Date tehnice
Număr de puncte de măsură :
3,
Plaja de echilibrare:
rezistivă ΔR / R = ± 2% (5 mV / V),
inductivă ΔL / L = ± 10% (25 mV / V),
Echilibrarea iniţială:
BRUT = 10 trepte de 1 mV/ V ± 0,2%,
FIN = o treaptă ( 102% din treapta brută),
Traductoare utilizabile:
R = 50 – 1000 Ω
L = 5 – 25 mH,
Mod de conexiune a traductoarelor:
punte sau semipunte,
Preîncălzirea traductoarelor:
posibilă din exterior,
Număr max. de comutări pe secundă: 20
Dimensiuni L x H x A: 55 x 177 x 400 mm
Masă
cca 2 kg.
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N 2362 Modul de comutare manuală
Aplicaţii. Modulul este folosit împreună cu 3 module de conectare şi echilibrare N
2351 şi asigură conectarea succesivă a 12 puncte de măsură la amplificatorul
tensometric, şi furnizează tensiunea de preîncălzire a punctelor neconectate
Date tehnice
Număr de puncte de măsură ce pot fi comandate: 12,
Tensiuni de preîncălzire:
4 V sau 8 V,
Puterea disponibilă pt. preîncălzire:
5 W,
Posibilitatea extinderii numărului de puncte care pot fi comutate prin interconectarea
cu alte unităţi N 2362,
Posibilitatea utilizării unui traductor de compensare unic pt. 12 traductoare active,
Alimentarea:
220 V / 50 Hz
Puterea absorbită de la reţea:
cca 12 VA
Dimensiuni L x H x A 55 x 177 x 400 mm
Masa cca 2,9 kg

N 2362 Modul de comutare manuală

CONFIGURAŢII REALIZATE

N 23/14.21 Tensometru cu 1 canal
şi afişare analogică

N 23/14.23 Tensometru cu 1 canal
şi afişare digitală
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N 23/14.34.21 Tensometru cu 1 canal
pentru valori vârf, medii şi eficace şi
afişare analogică

N 23/14.38.21 Tensometru cu 1 canal
unitate de etalonare şi afişare
analogică

N 23/214.23 Tensometru cu 2 canale
şi afişare digitală

N 23/451.62 Dispozitiv de comutare şi
echilibrare a 12 puncte de măsură

N 23/14.451.62.21 Tensometru cu 1 canal, comutare şi echilibrare a 12 puncte
de măsură şi afişare analogică
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N 23/314.334.22 Tensometru 3 canale, 3 unităţi pentru măsurarea valorilor
de vârf, medii şi eficace şi afişare analogică

N 23/514.38.22 Tensometru cu 5 canale cu unitate de etalonare şi
afişare analogică

N 23/614.22

Tensometru cu 6 canale şi afişare analogică
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Aparate de electronică industrială
Din categoria Aparate de electronică industrială s-au fabricat în perioada
1970–1985, următoarele tipuri de aparate:
- I 4602 Generator de Înaltă Frecvenţă – G.I.F. inductiv – puterea utilă : 5 kW,
frecvenţa de lucru 1,9 MHz. Se utilizează pentru: călirea superficială a pieselor mici
din oţel, încălzirea locală în toată masa a barelor şi ţevilor, încălzirea parţială a
pieselor mari, suduri, forjări, lipituri tari ş.a.
- I 4603 Generator de Înaltă Frecvenţă – G.I.F. capacitiv - puterea utilă. 1,5 kW.
Se utilizează pentru operaţii de preîncălzire a maselor plastice sub formă de granule
sau pudră.
- D 9801 Sudoplast - este destinat operaţiunilor de sudare a foliilor de polistiren
având grosimea între 0,1 ….0,25 mm. Acest aparat are numeroase aplicaţii
tehnologice în producţie şi în special în confecţionarea de ambalaje
- Dispozitiv de vizualizare
- HE-1 Hupa Electronică - este un avertizor sonor pentru un număr nelimitat de
obiective controlate, utilizat în instalaţiile industriale pentru semnalizarea acustică a
dereglării unor procese tehnologice ca şi în camerele de comandă ale unităţilor
energetice. De asemenea îşi poate găsi aplicaţii în instalaţii de avertizare la: incendii,
calamităţi naturale, furt ş.a.
După anul 1985 au fost introduse în fabricaţie şi următoarele aparate:
- I 4604 Generator de Înaltă Frecvenţă Inductiv – puterea utilă: 10 kW se poate
folosi la călirea superficială a pieselor mici de oţel, la încălzirea în masă a unor benzi,
bare sau tuburi, la călirea sau încălzirea parţială a unor piese mari, suduri, brazuri,
forjări ş.a., precum şi pentru joncţiuni sticlă-metal sau întreţinere plasmă înaltă
frecvenţă.
- I 4701 Generator de Ultrasunete - este destinat operaţiunilor tehnologice de
spălare şi curăţare a unor piese a căror dimensiuni sunt cuprinse între 0,5 şi 3 cm.
Aparatul îşi găseşte numeroase aplicaţii în mecanică fină, industria de
semiconductoare ş.a.
- D 9101 Releu de Protecţie - se utilizează în reţelele electrice trifazice de joasă
tensiune, pentru a semnala defectele produse de o degradare a izolaţiei. Aplicaţia
principală se referă la protecţia instalaţiilor din sectorul industrial şi în special din cel
minier şi petrolifer.
Principalele caracteristici tehnice, de prospect, ale aparatelor de mai sus sunt
prezentate în pag 2 – 8

x

x

x

Precizăm că la toate instalaţiile industriale produse la IEMI, întreprinderea face
următoarea menţiune importantă în prospect :
“Uzina constructoare, la cerere, acordă asistenţă tehnică la beneficiar pentru
montarea şi punerea în funcţiune. Uzina asigură instruirea personalului de
exploatare. De la caz la caz, la cerere, uzina colaborează la realizarea unor instalaţii
complexe (generator plus utilaj tehnologic)”
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I 4602 - Generator de I.F. inductiv – 5 kW

Aplicaţii. Generatorul tip I 4602 se utilizează la călirea superficială a pieselor mici
din oţel, încălzirea locală în toată masa a barelor şi ţevilor, încălzirea parţială a
pieselor mari, suduri, forjări, lipituri tari ca şi pentru diverse aplicaţii de laborator ca
topiri în vid sau atmosferă neutră, îmbinări între metal şi sticlă, întreţinere plasmă
înaltă frecvenţă.
Avantaje: încălzire rapidă, randament bun, calitate superioară a produselor tratate,
Asigură condiţii igienice de muncă. Instalaţiile pot fi integrate în linii de fabricaţie în
flux continuu.
În cazul încălzirii inductive, piesa de încălzit este plasată într-un “inductor” sub forma
unei bobine cu mai multe spire realizată din ţeavă de cupru, răcită forţat cu apă. În
prezenţa câmpului magnetic de înaltă frecvenţă datorită curenţilor induşi se produce
o încălzire foarte puternică. La suprafaţa piesei, pe o grosime egală cu adâncimea de
pătrundere, densitatea curenţilor este cu atât mai mare cu cât cuplajul între inductor
şi piesă este mai bun.
Date tehnice
Puterea utilă de IF la bornele de ieşire în regim permanent: 5 kW,
Frecvenţa de lucru: 1,9 MHz,
Oprirea automată a oscilaţiilor de IF cu releu electronic: 0….275 s,
Nivelul scăzut al oscilaţiilor perturbatoare.
Condiţii de utilizare
Nr.de faze: 3 + neutru,
Puterea consumată de la reţea: - 14 kW (cos φ = 0,9),
- în gol: 2 kW,
Temperatura mediului ambiant: + 100C…….+350C,
Umiditate relativă:
max. 80%,
Dimensiuni: L x H x A :
920 x 1665 x 945 mm,
Masa:
400 kg,
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I 4603 Generator de I.F. capacitiv – 1,5 kW

Aplicaţii. Generatorul tip I 4603 se utilizează la operaţii de pre-încălzire a maselor
plastice sub formă de granule sau pudră.
Când încălzirea dielectrică este activată, piesa se poziţionează între plăcile unui
condensator sub tensiune. Piesa se încălzeşte ca urmare a pierderilor produse în
dielectric la înaltă tensiune şi frecvenţă. Pentru un câmp dat de înaltă frecvenţă, rata
de încălzire depinde de caracteristicile materialului şi pierderile lui dielectrice,
exprimată ca produs al constantei dielectrice – ε − şi factorul de pierdere – tg. δ
Date tehnice
Puterea utilă de I.F. la bornele de ieşire în regim permanent: 1,5 kW,
Frecvenţa de lucru:
15........25 MHz,
Cantitatea maximă a materialului de preîncălzit:
600 gr,
Înălţimea maximă a pastilei:
30 mm,
Oprirea automată a oscilaţiilor de IF : cu releu de timp cu motor sincron
Condiţii de utilizare
Alimentarea de forţă: tensiune trifazică 380V + 10%, - 15%, curent 10 A, 50 Hz,
Număr de faze: 3 + neutru,
Puterea consumată de la reţea: - la sarcină maximă 5 kW (cos φ = 0,85),
- în gol: 0,7 kW,
Temperatura mediului ambiant: + 100C…….+350C,
Umiditatea relativă: max 80%,
Dimensiuni: L x H x A
600 x 1115 x 400 mm.
Masa: 160 kg
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I 4604 Generator de I.F. inductiv – 10 kW

Aplicaţii. Generatorul tip I 4604 se utilizează la: călirea superficială a pieselor mici
din oţel, încălzirea locală în toată masa a barelor şi ţevilor, călirea sau încălzirea
parţială a pieselor mari, suduri, forjări, lipituri tari ca şi pentru diverse aplicaţii de
laborator ca topiri în vid sau atmosferă neutră, îmbinări între metal şi sticlă,
întreţinere plasmă înaltă frecvenţă, ş.a.
Avantaje: încălzire rapidă, randament bun, calitate superioară a produselor tratate,
Asigură condiţii igienice de muncă. Instalaţiile pot fi integrate în linii de fabricaţie în
flux continuu.
În cazul încălzirii inductive, piesa de încălzit este plasată într-un “inductor” sub forma
unei bobine cu mai multe spire realizată din ţeavă de cupru, răcită forţat cu apă. În
prezenţa câmpului magnetic de înaltă frecvenţă, datorită curenţilor induşi se produce
o încălzire foarte puternică. La suprafaţa piesei, pe o grosime egală cu adâncimea de
pătrundere, densitatea curenţilor este cu atât mai mare cu cât cuplajul între inductor
şi piesă este mai bun.
Date tehnice
Puterea utilă la bornele de ieşire în regim permanent: 10 kW,
Frecvenţa de lucru : 1,2 MHz,
Oprirea automată a oscilaţiilor de înaltă frecvenţă cu releu electronic: 0……275 s,
Nivel scăzut al oscilaţiilor perturbatoare.
Condiţii de utilizare
Nr.de faze: 3 + neutru
Puterea consumată de la reţea - în sarcină maximă 28 kW (cos φ = 0,9),
- în gol: 2 kW,
Temperatura mediului ambiant: + 100C…….+350C
Umiditatea relativă: max. 80%
Dimensiuni: L x H x A 830 x 1700 x 1050 mm.
Masa: 650 kg
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I 4701 Generator de Ultrasunete

Aplicaţii. Aparatul I 4701 este destinat operaţiunilor tehnologice de spălare şi
curăţare a unor piese ale căror dimensiuni sunt cuprinse între 0,5 şi 3 cm. Piesele se
plasează în cuva aparatului traversată de ultrasunete.
Efectul de curăţare a suprafeţelor se datorează fenomenului de cavitaţie apărut în
interiorul lichidului ca urmare a propagării undelor ultrasonore, fenomen care
determină îndepărtarea de pe suprafaţa piesei a peliculei de impurităţi. Aparatul îşi
găseşte numeroase aplicaţii în mecanica fină, industria de semiconductoare ş.a.
Date tehnice.
Dimensiunile pieselor de spălat sau curăţat:
0,5 …… 3 cm,
3
Volumul cuvei de spălare: cca 1,2 dm ,
Frecvenţa de lucru:
fo 20 – 22 kHz,
Variaţia frecvenţei
- cu temperatura:
± 0,5% / 100C,
- la variaţii de ± 10% ale tensiunii de alimentare: ± 0,5 %,
Puterea aplicată traductorului la frecvenţa de rezonanţă: 120 VA ± 10 %,
Regim de funcţionare
- intermitent:
max 75 % din puterea nominală,
- funcţionare continuă: max 30 minute
- durata pauzelor:
min 30 secunde
Condiţii de utilizare
Tensiunea de alimentare : 220 V ± 10 % // 50 Hz ± 2 %,
Puterea consumată :
max 150 VA,
Temperatura mediului ambiant : + 100C…….+ 350C,
Umiditatea relativă :
max. 80%,
Dimensiuni : L 290 mm (generator), 140 mm (ans. traductor-cuvă),
H 175 mm (generator), 220 mm ( ans. traductor-cuvă),
A : 395 mm (generator), 90 mm ( ans. traductor-cuvă),
Masa :
12 kg (generator), 1,3 kg (ans. traductor - cuvă).
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D 9801 Sudoplast

Aplicaţii. Aparatul Sudoplast este destinat operaţiunilor de sudare a foliilor de
polistiren având grosimea între 0,1….0,25 mm. Acest aparat are numeroase aplicaţii
tehnologice în producţie şi în special în confecţionarea de ambalaje.
În funcţie de grosimea foliei de polietilenă se reglează timpul de sudură de la 0,5 la
2,5 s. marcat pe panoul aparatului prin 10 diviziuni numerotate de la 1 la 10.
Date tehnice
Lungimea sudurii: 280 mm
Tensiunea de ieşire pentru alimentarea cleştelui: < 24 V c.a.,
Puterea consumată de cleşte:
max 210 W,
Temperatura benzii rezistive a cleştelui: 1000C ± 20 %,
Durata reglabilă în intervalul:
0,5 ......2,5 s,
Eroarea de reproductibilitate a temporizării: < ± 3 %,
Alimentarea electrică a benzilor rezistive ale cleştelui se face în intervalul în care
cleştele este apăsat sau numai în timpul temporizării automate, dacă durata apăsării
este mai mare decât acest timp.
Condiţii de utilizare
Puterea consumată :
max. 500 VA,
Tensiunea de alimentare:
220 V + 10% - 15 % ,50 Hz,
Temperatura mediului ambiant: + 100C…….+350C,
Umiditatea relativă:
max 80 % ± 5 %,
Dimensiuni: L 110 mm (aparat), 300 mm (cleşte),
H 160 mm (aparat), 100 mm (cleşte),
A 250 mm (aparat), 310 mm (cleşte),
Masa:
8 kg (aparat), 1,2 kg (cleşte).
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D 9101 Releu de Protecţie

Aplicaţii. Releul D 9101 realizează protecţia reţelelor electrice trifazate de joasă
tensiune, în special a celor industriale, în cazul când acestea prezintă defecte
provenite din degradarea izolaţiei. El se utilizează în reţelele cu neutru izolat având
capacităţi între 0,2 μF/fază şi 2,2 μF/ fază, precum şi rezistenţa de izolaţie între 100
kΩ /fază şi 10 kΩ /fază.
Date tehnice
Aparatul acţionează la:
Curenţi de defect monofazaţi în domeniul :
20 ….40 mA,
Degradarea uniformă a izolaţiei fazelor în domeniul: 20 …..2 kΩ/fază,
Curent maxim de întrerupere:
1 A,
Timpul de acţionare la defecte monofazate:
max 0,1 s.
Condiţii de utilizare
Puterea consumată:
max 30 VA,
Tensiunea de alimentare:
380 V ± 10% între faze,
Frecvenţa:
50 Hz ± 2%,
Temperatura mediului ambiant:
- 300C…+400C
Umiditatea relativă:
max 85%
Dimensiuni:
LxHxA
266 x 328 x 200 mm,
Masa
10 kg.
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R 6901 Hupa Electronică

Este un avertizor sonor pentru un număr nelimitat de obiective controlate.
Aplicaţii. Hupa electronică se utilizează în instalaţiile industriale pentru semnalizarea
acustică a dereglării unor procese tehnologice ca şi în camerele de comandă ale
unităţilor energetice. Aparatul emite trei frecvenţe diferite - cu semnificaţii convenite
Date tehnice
Frecvenţe de lucru pentru :
- ton înalt :
980 Hz ± 20%,
- ton jos :
400 Hz ± 20%,
- ton strident – vobulat : 650 Hz ± 20 %, cu deviaţie 125 Hz şi frecvenţă de
vobulare 2 Hz ± 25%,
Intensitatea acustică :
min 80 dB la distanţa de 1 m.
Condiţii de funcţionare
Tensiunea de alimentare : 220 V + 10%, - 15%,
Puterea consumată:
40 VA,
Temperatura de lucru: – 100C…+450C,
Umiditatea relativă:
20 ....80%,
Dimensiuni L x H x A
-aparat
370 x 200 x 135 mm,
-ans, difuzor
410 x 400 x 400 mm,
Masa:
5,5 kg aparat,
5,2 kg ansamblul difuzor.
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I 4000 SURSE DE ALIMENTARE
Din categoria I 4000 Surse de alimentare s-au fabricat în
perioada1970 – 1985 următoarele tipuri de aparate:
- I 4101 Sursă de tensiune continuă, stabilizată-reglabilă, max.40V-4 A,
- I 4102 Sursa dublă de tensiune, max.40 V–1,2 A este destinată
alimentării montajelor de laborator, aparatelor/dispozitivelor electronice, cu
tensiune continuă stabilă şi reglabilă. Sursa este realizată în întregime cu
semiconductoare cu Si. Aparatul este compus din două surse identice, care
pot lucra independent sau pot fi interconectate în paralel.
- I 4012 M Sursă dublă reglabilă, modernizată cu CI,
- I 4103 Sursa de tensiune continuă, max. 7,5 V-2 A, este destinată
alimentării circuitelor integrate şi tranzistoarelor cărora li se impun condiţii
deosebite privind protecţia la suprasarcină şi la salturi de tensiune, fiind
prevăzută cu un circuit separat tip “crowbar”. Asigură şi funcţionarea în
regim de generator de curent limitat 50 mA – 2 A.
- I 4104 Sursă de tensiune continuă, max. 40 V–5 A, destinată alimentării
circuitelor/dispozitivelor electronice, cu tensiune continuă, stabilă şi reglabilă.
Este realizată în întregime cu semiconductoare cu Si.
- I 4108 Sursă stabilizată de tensiune continuă, 30 V -1 A, este destinată
alimentării circuitelor lineare sau logice în deplină securitate (protecţie de
supratensiune Crowbar şi protecţie în curent cu trecerea pe caracteristica de
curent constant). Este realizată în clasa de stabilitate 0,01%, este echipată
cu semiconductore cu Si şi amplificatoare operaţionale. Un circuit de afişare
indică, cu două diode LED, modul de lucru “Tensiune constantă” sau “Curent
constant.
- I 4201 Sursă stabilizată de tensiune alternativă, 1000 VA, este destinată
alimentării electrice stabilizate cu tensiune alternativă reglabilă 210–230 V.
Are numeroase utilizări :
1.În liniile de montare şi reglare a aparatelor electronice cu tuburi sau
tranzistoare,
2.În liniile de reglare a cotoarelor şi releelor,
3.La alimentarea unor cuptoare electrice de laborator,
4.La alimentarea sau măsurarea în condiţii de referinţă şi nominale a unor
aparate electrotehnice.
I 4202 Sursă stabilizată de tensiune alternativă, 5000V, este destinată
alimentării bancurilor de încercare şi reglare, diverselor aparate şi instalaţii
monofazate, în condiţiile unei variaţii continue a tensiunii reţelei în limite largi
Este complet tranzistorizată. Poate funcţiona la sarcină nominală timp de 16
ore neîntrerupt.
În programul de fabricaţie al anului 1988 sunt incluse şi următoarele tipuri
de surse, pentru care nu am dispus de prospectele industriale:
- I 4115 Sursă de tensiune continuă 30 V - 15 A
- I 4301 Sursă programabilă de tensiune continuă 2 x 32 V 15 V – 3 A
Caracteristicile tehnice principale, de prospect, ale aparatelor menţionate
mai sus sunt sintetizate în continuare, pag 2, urmate de fotografiile
aparatelor produselor, pag 3-4.
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SURSE DE ALIMENTARE – Caracteristici tehnice
I 4102
Denumirea
Nr
Sursă dublă
Aparatului
crt Denumirea
de tensiune
max 40V-1,2A
Parametrului
1. Tensiunea de ieşire

2. Curentul de ieşire

V

A

I 4103
I 4104
I 4108
Sursă de tens. Sursă de tens. Sursă de tens.
continuă
continuă
continuă
max 7,5V - 2A max.40 V – 5A max.30 V – 1 A

1–40 V reglabilă 0–7,5 V reglabilă 0–40 V reglabilă 0 -30 V
continuu
Continuu
în trepte de 0,1 V

Anexa III.2 14 – pag 2
I 4202
I 4201
Sursă tens. Sursă tens.
alternativă alternativă
1000 VA
5000 VA
220 V ± 1% şi 220 V ± 1% şi
reglabilă între reglabilă între
210 V- 230 V 210 – 230 V
max 4,55 A
22,7 A ± 2%
± 1%

0,05-1,2 A
50 mA – 2 A
reglabil continuu
0,01% + 4 mV min. 5000

max. 5 A

0,05 A - 1 A

0,01% + 6 mV

4. Stabilizarea la variaţia
tensiunii de reţea

0,01% + 4 mV

min. 5000

0,005% + 2 mV

5. Oscilaţiile max. ale tens.de ieşire

3 mV vv

1 mV vv

1 mVef

0,01% + 4 mV
0,03%+300 µA
0,01% + 2 mV
0,5%
0,03% +300 µA
2 mVvv

6. Impedanţa de ieşire (modul- Z)

1 Ω (fr -100kHz) 10 mΩ (1 kHz)
5 Ω (fr –1MHz) 20 mΩ (10 kHz)
100mΩ(100 kHz)
2 Ω (1 MHz)
10 Ω (10MHz)

3. Stabilizarea la variaţia
sarcinii

Ω

7. Tensiunea de alimentare V
8.
9.
10.
11.
12.

Puterea consumată

VA

Temperatura mediului ambiant °C
%
Umiditatea relativă
mm
Dimensiuni LxHxA
kg
Masă

220 V ± 10%
max. 200 VA
+5°C - + 40°C

15 mΩ (1 kHz)
50 mΩ (10 kHz)
0,2 Ω(100 kHz)
2 Ω (1 MHz)

0,2 Ω (100 kHz) Impedanţa
internă
1 Ω (1 MHz)
max. 0,35 Ω

220 V + 10%
220 V + 10%
220 V + 10%
190 – 240 V
- 15%, 50/60 Hz - 15%, 50/60 Hz - 15%, 50/60 Hz ,50/60 Hz
max 50 VA
max. 400 VA
max. 90 VA
1800 VA

+5°C - + 40°C +5°C - + 40°C
max. 80%
max. 80%
max. 80%
195 x 210 x 360 100 x 195 x 277 222 x 230 x 460
8,5 kg
4,7 kg
20 kg

675

+5°C - + 40°C +10°C + 35°C
max. 80%
max. 80%
112 x 220 x 325 300 x230 x450
39 kg
7 kg

±15%-2500VA
±25%-5000VA
Impedanţa
internă
max 90 mΩ

187 – 242 V
50/60 Hz
7800 VA

+10°C + 35°C
max. 80%
450x320x560
110 kg

SURSE DE ALIMENTARE - Foto
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I 4102 Sursa dublă de tensiune, max.40 V–1,2 A

I 4103 Sursa de tensiune continuă, max. 7,5 V-2 A

I 4104 Sursă de tensiune continuă, max 40 V – 5 A
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I 4108 Sursă stabilizată de tensiune continuă, 30 V -1 A

I 4201 Sursă stabilizată de tensiune alternativă 1000 VA

I 4202 Sursă stabilizată de tensiune alternativă 5000 VA
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1 Din categoria Radiotelefoane Portabile – RTP, s-au fabricat în perioada 1970 –
1985 următoarele tipuri de aparate:
- RTP – G1 Radiotelefon
- RTP-MF-S Radiotelefon portabil - în 4x2 tipovariante 1MF-S(SD), 2MF-S(SD),
3MF-S(SD), 4MF-S(SD), unde S- comunicaţie simplex, SD- comunicaţie duplex
- RTP - Colibri Radiotelefon portabil 27 MHz - Radiotelefon 10 W
- Radiotelefon cu laringofon
- Loturi de aparate echipate la cerere.
În producţia anului 1988 se găsesc şi modelele:
- R 8242 Radiotelefon portabil, cu o putere de emisie de 2 W, pt distanţe mari şi
- R 8243 Radiotelefon portabil cu circuite hibride, gama de frecvenţă 146-174 MHz
putere de emisie 1,5 W, sensibilitatea 0,4 μV, număr de canale 4 S sau 4 SD
2. Din categoria Radiotelefoane Mobile - RTM s-au fabricat în perioada 1970 –
1985 următoarele tipuri:
- RTM Radiotelefon Mobil – cu 4x2 tipuri de aparate: 1MF-S(SD), 2MF-S(SD),
3MF-S(SD), 4MF-S(SD),
- Radiotelefon 15-20 W, cu 3 tipuri de aparate,
- RTM – LE Radiotelefon pt. Locomotive Electrice,
- Loturi de Staţii radio mobile pentru autovehicule, echipate la cerere
Producţia de RTM a continuat şi după anul 1985, în anul 1988 se fabricau noi
modelele îmbunătăţite tehnologic şi sub aspectul fiabilităţii, astfel în producţia anului
1988 se găsesc şi modelele:
- R 8110 Radiotelefon Mobil, gama de frecvenţă 29,7-47 MHz, puterea de emisie 20
W, sensibilitatea 0,4 μV, număr de canale max 10 simplex sau semiduplex,
- R 8140 Radiotelefon Mobil şi R 8240 derivat din acesta, care datorită puterii
ridicate de emisie poate fi utilizat atât ca radiotelefon mobil cât şi fix,
- R 8143 Radiotelefon Mobil cu sinteză, gama de frecvenţă 146-174 MHz, puterea
de ieşire 20 W, sensibilitate 0,45 μV, număr de canale 16 simplex sau semiduplex.
3. Din categoria RTF - Radiotelefoane Fixe s-au fabricat în perioada 1970 –
1985 următoarele tipuri:
- RTF Radiotelefon Fix – cu 4x2 tipuri de aparate, 1MF-S(SD), 1MF-S A, 3 MFS(SD), 4MF-S(SD)
- R 8040 RTF de min 50 W ,
- R 8041 RTF de min 50 W
Producţia de RTF a continuat şi după 1985,.
4. Din categoria RTN – Radiotelefoane pentru NAVE în perioada 1970 – 1985
s-a fabricat:
- Radiotelefon pentru NAVE, R 6401 – cod 10.467, care după modernizare a
devenit R 6402 şi care era de fapt o Staţie radio cu o configuraţie complexă de unităţi
fixe de emisie-recepţie şi unităţi mobile şi portabile, adaptate fiecărei nave.
Producţia a continuat şi după anul 1985.
5. Simultan au fost fabricate şi componentele principale:
- R 8340/ 42/ 43 Filtre Duplex, - R 8471 Microfon, - R 8600 Unitate de control
- R 8601 şi R 8602 – Unităţi de apel selectiv, - R 8700 Telefon - Exterfon R 6902
- ADA 02 şi ADA 03 Amplificatoare cu dispozitiv de alarmare sunt avertizoare
sonore pentru alarmare sau comunicări pe căi de transport rutiere, care se montează
pe autovehicule, alimentarea făcându-se de la bateria maşinii cu o tensiune de 12 V.
Aparatele menţionate mai sus se livrau fie ca elemente individuale fie ca INSTALAŢII
TELEFONICE complete ca de exemplu:
- Instalaţia R 8140, - Instalaţia R 8110, - Instalaţia R 8143, - Instalaţia R 6402
Caracteristicile tehnice, de prospect, sunt prezentate în continuare, pag 2-8
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Radiotelefon Portabil RTP-MF-S (SD)

Aplicaţii,: pentru căi ferate, circulaţie (miliţie), pompieri, industrie, agricultură
Normal este folosit în sistem simplex (S) , dar poate fi adaptat pentru a fi folosit şi în
sistem semiduplex (SD). RTF are o construcţie ermetizată care-i permite
funcţionarea în cele mai diverse condiţii.
Compunere: Radiotelefonul portabil este compus din:
a) Unitatea de emisie-recepţie
b) Casete de baterii
c) Antenă
Accesorii neincluse:
a) Încărcător de acumulatoare, b) Toc de susţinere
Date tehnice
RTP-1MF RTP-2MF RTP-3MF RTP-4MF
Gama de frecv.- MHz
30-41
56,5-58
68-88
145-175
Mod de lucru:
S- simplex sau SD- semiduplex
Nr. max de canale
6
Ecart minim între canale - kHz
25
Gama temp.de lucru - °C
- 40......+ 55
Emiţător
Putere RF - W
0,7
0,7
0,7
0,5
Impedanţa de ieşire - Ω
50
Stabilitatea de frecv. în gama
-25°C - +40°C,11 – 14 V:
± 2.10-5
Deviaţia max.de frecvenţă – kHz
5
Receptor
Sensibilitate - µV
0,7
0,7
0,7
0,8
Selectivitate – dB
80
80
80
70
Intermodulaţie – dB
70
70
70
67
Atenuarea semnalelor
perturbatoare – dB
minim 70 dB
Radiaţii parazite - µW
10-3
Squelch
comutator: pornit - oprit
Sursă de alimentare
12 V, baterii uscate sau acumulatoare cu Cd.Ni
Timp de funcţionare cu 5% emisie = cca 20 ore alimentând cu acumulatoare Cd.Ni
Dimensiuni - mm
85 x 245 x 55 mm
Greutate - kg
0,9 kg fără baterii+accesorii
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Radiotelefon portabil 27 MHz tip COLIBRI 1000

Aplicaţii. RTP- Colibri 1000 este realizat conform recomandărilor CAER şi este
destinat asigurării legăturilor simplex până la distanţa de 1 - 2 km, în funcţie de
configuraţia terenului înconjurător. Poate fi folosit în industrie, agricultură,
transporturi, construcţii, manifestări sportive etc. Operatorul are posibilitatea de a-şi
alege şi de a comunica pe unul din cele 32 canale din banda 26,965–27,275 MHz.
Caracteristici generale
Gama de frecvenţe:
26,965 – 27,275 MHz,
Număr de canale:
1 canal oricare din cele 32,
Stabilitatea frecvenţei:
± 1,5 kHz în toată gama temp.de lucru,
Oscilatoare:
controlate cu cuarţ,
Tipul de emisie:
A3, simplex,
Microfonul:
dinamic încorporat,
Alimentare:
8 buc acumulatoare Cd.Ni reîncărcabile,
Consum:
10 mA recepţie-aşteptare,
25 mA recepţie la 100 mW,
35 mA emisie,
Gama temp. de funcţionare:
- 10°C - + 50°C
Dimensiuni:
164 x 68 x 27 mm, Greutate max 400 gr.
RTP Colibri este prevăzut cu 9 tranzistoare, un circuit integrat şi 2 cristale cu cuarţ.
Date tehnice
Emiţător
- Puterea:
100 mW,
- Modulaţie:
max 75 %,
- Distorsiuni:
max 10 %,
- Atenuarea armonicelor:
min 37 dB,
- Răspunsul audio:
între – 6 dB şi + 3 dB în gama 300–3000 Hz,
Receptor tip heterodină
- Frecvenţa intermediară:
455 kHz,
- Sensibilitate:
mai bună de 5 µV la 10 dB rap S / Z,
- Selectivitate:
mai bună de 25 dB faţă de un canal adiacent,
- Putere AF:
100 mW,
Livrare standard
Unitate emisie-recepţie:
2 buc,
Alimentator:
1 buc,
Instrucţiuni de utilizare:
1 buc,
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Radiotelefon Mobil tip R 8140

Aplicaţii. Este destinat pentru toate tipurile de autovehicule. Aparatele pot fi utilizate
în industrie, căi ferate, agricultură, pompieri, grupe de avarii, etc.
Radiotelefonul poate lucra împreună cu unitatea de apel selectiv R 8601. De
asemenea poate fi echipat cu un căutător automat, care asigură supravegherea a
două canale oarecare, cu indicarea optică a canalului pe care se recepţionează un
mesaj.
Cu ajutorul unei claviaturi cu 6 clape cu autoiluminare se pot realiza comenzi ca :
conectarea sau deconectarea sursei de la baterie, reglajul volumului cu 4 trepte,
conectarea sau deconectarea etajului squelch, conectarea sau deconectarea
căutătorului de canale, trecerea radiotelefonului pe emisie.
Date tehnice
Modulaţie de frecvenţă
Banda de frecvenţe:
146 – 174 MHz,
Ecart între două canale:
25 kHz,
Număr de canale:
max. 12,
Temperatura mediului ambiant:
- 250C … + 500C,
Stabilitatea frecvenţei:
10 ppm,
Tensiunea de alimentare:
12,6 V + 15 % - 10 %,
Consumul în regim de recepţie-aşteptare:
max 500 mA,
Consumul în regim de emisie:
pt var I max 6 A, pt var II max 4 A,
Dimensiuni:
210 x 240 x 70 mm,
Greutate:
max. 3,5 kg,
Emiţătorul
Puterea
- var.I / var. II:
min 20 W / min 12 W,
Caracteristica audio:
300 – 3400 Hz,
Radiaţii parazite
- pe armonici:
max 2,5 µW,
- alte radiaţii:
max 0,2 µW,
Receptorul
Sensibilitate:
0,3 µV pt S/Z – 12 dB,
Selectivitate:
min 80 dB,
Intermodulaţie:
min 70 dB,
Distorsiuni la 1000 Hz:
max 5 %,
Puterea audio:
2,5 W,
Atenuarea semnalelor perturbatoare: min 80 dB,
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Radiotelefon Fix RTF-MF-S (SD), 2,5 W

Aplicaţii. Asigură legătura bilaterală, atât cu posturile mobile cât şi cu cele portabile
alcătuind astfel o reţea de radiocomunicaţii.
Descriere. Instalaţia de radiotelefon fix se compune din:
- Unitatea de comandă cu difuzor şi microfon inclus pentru comandă locală
sau pentru comandă la distanţă şi asigură:
a) Selectarea frecvenţelor purtătoare prin comutatorul de canale,
b) Supravegherea alternativă a două frecvenţe purtătoare, când se utilizează
schimbătorul automat de canale,
c) Reglajul în trepte al volumului prin comutatorul de volum, care are totodată prima
poziţie pentru apel selectiv cu alarmă exterioară,
d) Conectarea pe emisie în cazul utilizării unui microfon în instalaţie permanentă.
- Unitatea de emisie-recepţie este identică cu cea de la radiotelefonul mobil RTM,
motiv pentru care nu vom repeta Datele tehnice.
RTF-MF-S este complet tranzistorizat şi prezintă siguranţă mare în exploatare
Date tehnice
Unitatea de comandă
Domeniul de frecvenţă:
146 - 174 MHz,
Mod de funcţionare:
Simplex, poate fi programat şi pt. SD,
Număr de canale:
6,
Tensiunea de alimentare:
110, 127, 210, 240 V, 50 Hz,
Temperatura de depozitare:
- 400C - + 600C,
Puterea maximă pe audiofrecvenţă la
1000 Hz cu deviaţia maximă:
2,5 W pe 16 Ω,
Condiţii de utilizare
Domeniul temperaturilor de funcţionare:
- 250C - + 400C,
Domeniul temperaturilor de stocare:
- 400C - + 600C,
Presiunea atmosferică:
660 – 1050 mbar,
Umiditatea relativă:
65% ± 5 %,
Dimensiuni:
250 x 95 x 300 mm,
Greutatea:
4,8 kg,
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Radiotelefonul Fix R 8040 – 50 W

Aplicaţii. Funcţionează în banda de frecvenţe 146–174 MHz cu mod de lucru
simplex, semiduplex, sau duplex, pe un număr maxim de 12 canale. Poate lucra şi în
regim de retranslaţie şi poate fi echipat cu o unitate de comandă încorporată R 8674,
care realizează comenzile principale local, sau şi cu blocurile funcţionale care
realizează funcţiuni complexe la distanţă, respectiv : Unitatea de comandă R 8670,
Apel selectiv R 8672, Unitate telefonică R 8770, Distribuitor R 8673, în cazul apelării
mai multor posturi de comandă
Date tehnice
Modulaţia de frecvenţă
Banda de frecvenţe:
146 -174 MHz,
Ecart minim între canale:
25 kHz
Numărul de canale:
max 12 simplex, semiduplex, duplex
Gama temp. de funcţionare:
- 250C - + 500C
Stabilitatea frecvenţei:
± 10 ppm
Tensiunea de alimentare:
220 Vca + 10%,- 20%, 50 Hz ,sau 12,6 Vcc
Consum în regim de recepţie:
50 VA
Emisie:
var I – 250 VA, var II – 150 VA
Dimensiuni:
125 x 390 x 550
Greutatea maximă:
25 kg
Emiţătorul
Putere var. I / var II:
var I min 50 W, var II min 20 W,
Caracteristica audio:
300 – 3400 Hz,
Distorsiuni maxime:
5 %,
Radiaţii parazite pe armonici/alte radiaţii max 2,5 µW / max 0,2 µW,
Receptorul
Sensibilitate:
0,3 µV pt S/Z 12 dB,
Selectivitate:
min 80 dB,
Intermodulaţie:
min 70 dB,
Distorsiuni la 1000 Hz:
max 5 %,
Putere audio la U.C locală:
1 mW la microreceptor sau 2,5 W
cu Unitatea de comandă R 8670,
Atenuarea semnalelor perturbatoare:
min 80 dB.
Funcţionarea în duplex
În funcţie de ecartul dintre frecvenţa de emisie şi recepţie aparatul funcţionează cu
filtre duplexoare tip R 8340, R 8341, R 8342, R 8343.
Parametrii de mai sus se modifică conform parametrilor filtrelor duplexoare
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Radiotelefonul RTN R-6401 şi RTN -6402 pt NAVE

Aplicaţii, pentru Nave maritime şi fluviale, asigură legături de radiocomunicaţii în
UUS între nave sau între nave şi port. Poate fi instalat cu un număr de 1 – 5 unităţi
de comandă, dintre care una este principală. Ansamblul radiotelefonului cuprinde:
- Unitatea de emisie-recepţie cu sintetizor, duplexor şi alimentator,
- Unitatea de comandă cu difuzor şi microreceptor,
- Unitatea de distribuţie şi cea de joncţiune pentru microreceptoare şi difuzoare.
Date tehnice
Gama de frecvenţe
- emiţător
156,025 – 157,675 MHz
- receptor simplex // duplex
156,300-157,675 MHz // 160,625-162,275 MHz
Modulaţie / Mod de lucru:
F3 / simplex şi duplex,
Numărul de canale 65, din care 55 internaţionale şi 10 particulare,
Ecart între canale:
25 kHz,
Toleranţa de frecvenţă:
±0,001%,
Gama de temperatură:
.
-100C .... + 500C,
Alimentarea, reţea de bord:
220 V, 50 Hz,
Puterea consumată:
max 270 VA.
Emiţător
Puterea RF de ieşire:
normală 20 W / redusă 1 W,
Deviaţia maximă de frecvenţă:
± 5 kHz,
Caracteristica de audiofrecvenţă: 300 – 3000 Hz,
Zgomotul de fond:
mai bun de 40 dB,
Distorsiuni neliniare:
mai mici de 5 %,
Sensibilitatea la intrarea de microfon:
mai bună de 125 mV,
Radiaţii neesenţiale:
pe armonici sub 25 µW, alte radiaţii sub 2,5 µW,
Receptor
Sensibilitatea:
mai bună de 0,9 µV EMF la 12 dB SINAD,
Selectivitatea cu 2 semn./3 semn: mai mare de 75 dB / 65 dB,
Atenuarea frecvenţelor false:
mai mare de 70 dB,
Puterea audio la ieşire:
2,5 W,
Distorsiuni:
sub 5 %,
Zgomot de fond:
mai bun de 40 dB,
Dimensiuni
Unitatea de emisie-recepţie:
400 x 130 x 555 mm, greutate 25 kg,
Unitatea de comandă:
135 x 217 x 165 mm, greutate 3 kg,
Unitatea de distribuţie:
170 x 245 x 80 mm, Greutatea
2,8 kg
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ADA 02 şi ADA 03 Amplificatoare cu dispozitiv de alarmare
Aplicaţii. Sunt aparate utilizate pentru alarmare sau comunicări pe căi de transport
rutier. Se pot monta pe autovehicule şi alimenta cu o tensiune de 12 V cu polul
negativ al bateriei la şasiu. Emit semnale de alarmare tip sirenă, vobulat manual,
automat sau cu semnal bitonal. Se utilizează împreună cu un Radiotelefon mobil.
Date tehnice
(toate perioadele sunt exprimate în Timpi)
ADA 02
ADA 03
Perioada semnalului sinusoidal amortizat:
variabilă
0,4 ms ± 0,1 ms
Perioada de repetiţie a semnalului bitonal:
nespecificată
(1,6-1,9) ± 0,2 ms
Perioada de menţinere pe ton în cazul
semnalului bitonal:
nespecificată
1 ± 0,2 s
Perioada de repetiţie în cazul semnalului
tip sirenă cu vobulare automată:
(1,6-2,1) ± 0,3 ms (1,6-2,1) ± 0,3 ms
Perioada de vobulare:
10 ± 2 s
10 ± 2 s
Perioada minimă de repetiţie în cazul vobulării
manuale:
min 1,6 ms
min 1,6 ms
Sensibilitatea pe poziţia amplificator:
100 mV
100 mV
Distorsiuni pe poziţia amplificare:
10%
10%
Caracteristica de frecv. pe poziţia amplificare: liniară în banda 300-3000 Hz cu
neuniformitate de +1/-3dB faţă de 1kHz
Puterea de ieşire pt.semnal de alarmare:
25W/ 16 Ω
20W / 16 Ω
Consum maxim de curent - cu semnal:
4,5 A
4,5 A
- fără semnal:
nespecificat
300 mA
Temperatura de lucru:
– 100C.. +450C
– 100C.. +450C
Dimensiuni L x H x A:
nespecificat
70 x 120 x 200mm

Exterfon tip R 6902
Aplicaţii. Exterfonul este un aparat destinat comunicaţiilor de telefonie pe fir, în
sistem simplex, în regim cu max 4 posturi conectate în paralel. Aparatul poate fi
utilizat pe trasee miniere, ascensoare, funiculare, zone forestiere, şantiere etc.
Descriere. Se compune în principal dintr-un amplificator, un difuzor şi o sursă de
alimentare. Prin comutarea postului telefonic de pe poziţia de recepţie pe cea de
vorbire, difuzorul îndeplineşte funcţia de microfon. Amplificarea este reglabilă în
trepte. Aparatul are o construcţie robustă şi este protejat contra intemperiilor, ceea ce
îl face apt de a funcţiona în exterior, în condiţii grele.
Date tehnice.
Raza de acţiune:
max 10 km,
Transmiterea de la difuzor se poate recepţiona în condiţii bune până la 100 m
Puterea de ieşire:
max 3 VA pe o sarcină 3 Ω,
Banda de frecvenţă:
300 .....3000 Hz,
Distorsiuni:
max 10 %,
Alimentarea:
13,5 V baterii uscate sau acumulatoare semiuscate,
Puterea consumată:
fără semnal 1,2 W; la puterea nominală 6 W,
Umiditatea relativă:
10%......100%,
Temperatura mediului ambiant : – 200C… +450C.
.
.
.
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RADIOTELEFOANE PRODUSE DUPA ANUL 1985
- date sumare din oferta RADIOTELEFON PORTABIL-R 8242, CU CIRCUITE HIBRIDE- R 8243
şi RADIOTELEFON COLIBRI
R 8242
R 8243
COLIBRI M
Gama de frecvenţă – MHz: 146–174
Număr de canale:
max 6 simplex
Putere de emisie – W:
Sensibilitate - μV:
Consum - mA:
- fără semnal:
- cu semnal:

2
0,4
max 5
max 80

146-74
max 4 simplex
sau semiduplex
0,5 - 1,5
0,4
max 15
max 55

Radiotelefon portabil –
RTP 8242

26,965-27,275
1 canal, tip
transmise A3
0,2
2
max 22
max 60

Radiotelefon portabil cu
circuite hibride – RTP 8243

.
.
.
.
.
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RADIOTELEFON MOBIL RTM (X) MF-S şi R 8110
RTM
RTM
RTM
R 8110
R 8143
1 MF-S 2 MF-S 3MF-S
Gama de frecvenţă - MHz: 30-41
68-88 45-175 29,7–47
146-174
Număr de canale:
8
8
8
2, 10,16
max 6
simplex simplex simplex simplex sau simplex sau
semiduplex semiduplex
Putere de emisie – W:
20
20
20 6, 12, 20
20
Tip modulaţie:
MF
MF
MF
Modulaţie în Fază
Sensibilitate - μV:
0,5
0,5
0,6
0,4
0,45
Consum max – V / A
- în regim recepţie:
6,3/1,6 6,3/1,6 6,3/1,6 0,150
neprecizat
- în regim emisie:
6,3/11
6,3/11 6,3/11 neprecizat neprecizat

Radiotelefon mobil R 8110

Încărcător IART - 2 pentru Radiotelefoane portabile
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IEI - PRODUSE DE UZ CIVIL
Anexa IV.2 pag 1
Din produsele enumerate la cap IV – IEI – dispunem de prospecte
doar pentru cele enumerate in continuare:
APARATURĂ AUDIO – Anexa IV.2 1
APARATURĂ MEDICALĂ – Anexa IV.2.2
APARATURĂ AUDIO
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Amplificator pentru sonorizarea mijloacelor de transport călători

Aplicaţii. Amplificatorul audio integrat este utilizat în interiorul autobuzelor de călători
pentru difuzarea programelor de radio –TV şi a celor înregistrate de bandă, sau în
cadrul programului “public address” efectuat de şofer sau ghid.
Descriere. Permite mixarea microfonului cu orice altă sursă ce transmite un program
muzical. Secţiunea amplificatorului final poate furniza o putere de până la 12 W şi
este protejată electronic la scurt circuit.
Date tehnice.
Putere nominală:
W
12,
Banda de frecvenţă:
Hz
150 – 8.000,
Distorsiuni de nelinearitate:
%
max 5,
Impedanţa de sarcină:
Ω
3,
Raport semnal/zgomot:
dB
40,
Intrări :
- microfon:
mV/kΩ
1/ 10,
- radioreceptor:
mV/kΩ
25/100,
- magnetofon:
mV/kΩ
250/100,
Alimentare:
Vcc - A
24 – 1,5
Dimensiuni:
mm
175 x 150 x 55
Greutate:
kg
1

Dispozitiv de alarmă cu cifru electronic
Dispozitivul antifurt este destinat protecţiei împotriva încercării de pătrundere în
automobile a unor persoane neautorizate. Are in compunere un bloc electronic de
execuţie, un bloc de programare a codului şi telecomandă. Este realizat în 3 variante,
care pot acoperi domeniul de larg consum şi unele aplicaţii speciale. Se poate monta
pe orice automobil care are borna “minus” a acumulatorului legată la şasiu. În
principiu, dispozitivul antifurt se poate utiliza şi la protecţia unor incinte (locuinţe,
magazii etc).
Posibilităţi:
- o intrare de comandă temporizată,
- două intrări de comandă rapidă: una cu realizarea contactului la şasiu, cealaltă cu
desfacerea contactului de la şasiu.
La acţionarea unui senzor, dispozitivul comandă avertizorii acustici şi optici (claxoane
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şi lumini de protecţie). După un timp minim de funcţionare şi dacă nu se acţionează
nici unul din senzori,alarma încetează şi dispozitivul trece automat în stare de veghe.
Alarma nu încetează dacă cel puţin un senzor rămâne acţionat.
Pentru deblocarea dispozitivului este necesară realizarea codului pe care posesorul
autoturismului l-a fixat anterior.
Date tehnice
Numărul de cifre al blocului de programare:
8,
Numărul de cifre ale codului:
3,
Temporizarea intrării în funcţiune:
sec
8 ± 2,
Timp minim de funcţionare:
sec
60 ± 30,
Tensiunea de alimentare:
Vcc
12/24 ± 25%,
Curentul consumat în stare de veghe:
mA
max 25,
0
Gama temperaturilor de lucru:
C
- 25....+ 70,
Dimensiuni - mm - blocul electronic 140 x 123 x 45,
- blocul programare152 x 72 x 31,
Greutate
kg
max. 0,65.

Post abonat interfon antiex
Aplicaţii. Postul abonat interfon antiex este destinat legăturilor fonice bilaterale în
medii cu pericol de explozie (zona I). El se montează pe platforme maritime şi pe
navele maritime cu zonă de navigaţie nelimitată.
Caracteristici constructive:
Postul se compune din : amplificator de emisie, amplificator de recepţie, microfon
încorporat şi difuzor interior. Are posibilitatea conectării unui difuzor exterior de
putere, în execuţie antiex., de rezistenţa Rs = min 8 Ω şi putere P = min 8 W.
Aparatul este în execuţie antiexplozivă, cu următoarele moduri de protecţie:
- mod de protecţie „capsulare antideflagrantă” (d); produsul este montat într-o
carcasă din oţel sudată, cu ieşiri etanşe, care asigură acest mod de protecţie;
- mod de protecţie „siguranţă intrinsecă”, asigurat prin bariere de siguranţă
realizate cu diode Zener şi montate pe intrarea de microfon şi pe linie.
Postul abonat interfon antiex este executat cu componente şi subansamble din
tipurile acceptate de Registrul Naval Român, sub supravegherea tehnică a acestuia.
Corespunde clasei T 3 de temperaură şi grupei II B de gaze şi vapori.
Date tehnice:
0
Temperatura de lucru:
C
- 30... + 53,
Grad de protecţie:
IP 56,
Dimensiuni de gabarit - Masa
mm - kg
600 x 300 x 150 - 30,
Mod de lucru / număr maxim de abonaţi identici:
Simplex / 4,
Alimentare:
Vcc
24 – 10%....+ 6 %,
Consum în emisie: A < 0,15 Consum în recepţie A
< 1,
EMISIE
Sensibilitate :
mVef
< 6,
Tensiune de ieşire pe linie –V : ( RL = 750 Ω ± 20%)
> 0,775,
Banda de frecvenţă:
Hz
300 – 3400,
Distorsiuni armonice:
%
< 8,
Raport S/Zg:
dB
> 30,
RECEPTIE
Sensibilitate:
Vef
< 0,775
Putere de ieşire:
W
>8/8Ω
Banda de frecvenţă:
Hz
300 - 3400
Raport S/Zg:
dB
> 40
Impedanţa de intrare:
kΩ
3 ± 20 %.
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Posturi pentru instalaţie de interfonie
Aplicaţie. Posturile pentru instalaţii de interfonie realizează legături bilaterale în
sistem semiduplex în cadrul sistemelor de interfonie, în întreprinderi, clădiri etc..
Descriere
- PCI - 20 B – post central interfon pentru birouri – realizează legături bilaterale cu
20 abonaţi.
- PAI – 01 – post abonat interfon pentru birouri - realizează legătura directă cu postul
central şi indirectă prin intermediul postului central, cu ceilalţi abonaţi
- PCI – 02 H – post central interfon pentru hale industriale asigură extinderea
legăturii bilaterale cu doi abonaţi.
- PEI – 06 H – cutie extindere număr abonaţi în hale industriale – asigură extinderea
cu 6 abonaţi a postului central PCI–02 H. Funcţionează numai
împreună cu PCI–02H.
- PAI – 01 H – post abonat interfon pentru hale industriale - realizează legătura
directă cu postul central şi indirectă prin intermediul postului central,
cu ceilalţi abonaţi ai postului central.
- Sursa de alimentare pentru posturile interfon A – 24 Vcc - 2 A
Notă : Se pot realiza legături bilaterale şi între posturile centrale
Caracteristici tehnice :
Temperatura de lucru
- la posturile interfon pt halele industriale:
- 25 0C… + 55 0C,
- la posturile interfon pentru birouri
0 0C… + 45 0C,
Clasa de protecţie la posturile interfon pt halele industriale :
min IP 54
a posturile interfon pt birouri :
min IP 20
Puterea la recepţie
- la posturile interfon pt halele industriale :
10 W,
- la posturile interfon pt birouri :
2 W,
Nivelul semnalului pe linia de transmisie :
0 dB,
Lungimea maximă între doi abonaţi :
5 km,
Cablu de legătură : cablu de telecomunicaţii cu diametrul min. 0,5 mm,
Necesarul de fire : două pt linia de transmisie şi 2 pt alimentare,
Microfoane incorporate,
Difuzor incorporat la posturile pt birouri şi difuzor exterior (pâlnie 10 VA) la posturile
pentru hale - Apel sonor şi optic
Ton de “ocupat” şi posibilitatea detectării stării de ocupat a postului central.
Postul central are posibilitatea detectării unui post care cheamă în timpul
desfăşurării altei convorbiri.

Interfon navalizat

Domeniul de utilizare : Interfonul navalizat este destinat navelor maritime şi fluviale
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pentru a stabili legături telefonice între camera de comandă, posturile de control şi de
serviciu în timpul încărcării / descărcării sau în timpul manevrelor obişnuite pe mare.
Este alcătuit dintr-un post central interfon, legat la 1.....10 posturi de abonaţi:
• post abonat tip 1 (se foloseşte în camere cu nivel de zgomot ridicat, dotat cu căşti
şi indicator optic de apel);
• post abonat tip 2, clasa de protecţie IP 56 (pentru a fi folosit pe punţile navelor)
• post abonat tip 3 (pentru interior)
Caracteristici tehnice principale:
Mod de funcţionare:
SIMPLEX,
Număr de abonaţi:
max. 10 , semnal acustic de apel,
Puterea de ieşire:
max 25 W (30 Veff/min. 36 Ω) cu max 10% distorsiuni,
Gama de frecvenţă la 3 dB : 350 – 5500 Hz,
Raport Semnal/Zgomot:
min 30 dB,
Memorie pentru stocarea apelurilor provenind de la abonaţi,
Comutare automată la sursa de rezervă (24 Vcc de la bateriile navei) în cazul
defectării reţelei de 220 V /50 Hz (cădere sau suprasarcină)
Dispozitive pentru conectarea a 2 difuzoare auxiliare şi a 2 microfoane la postul
central şi pentru extensie pe puntea de comandă.
Dimensiuni: 470x320x230 mm (bloc interfon)
Masa: max. 20 kg (bloc interfon)

Staţie de radioficare navală

Descriere
Staţia de radioficare navală este destinată transmiterii comenzilor şi sonorizării
compartimentelor navale de tonaj mediu şi mare cu zonă de navigaţie nelimitată,
având clasa RNR. Staţia permite transmiterea deferitelor comenzi pe navă numai în
sistemul de difuzare forţată de la postul central al staţiei sau de la două posturi de
comandă pe trei nivele de prioritate. Alimentarea staţiei se face de la tensiunea de
220 V ca sau de la bateriile navei de 24 Vcc.
Caracteristici tehnice
Puterea staţiei:
100 W x 2, cu max 5% distorsiuni,
Caracteristica de frecvenţă
- pe intrarea de microfon:
200 - 8000 Hz
- pe intrări RR sau CAS :
200 – 15000 Hz
Raport semnal/zgomot :
40 dB ponderat
Sensibilitate
- microfon diferenţial :
max. 3 mV/min.1 kΩ
- radioreceptor, magnetofon :
max. 0,2 V/min,30 kΩ
Putere absorbită : max. 500 VA la reţea (220 V), max.450 W la bateriile navei
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MBN -01 Monitor de blocare neuromusculară

Aplicaţii. Se foloseşte în sălile de anestezie, chirurgie, terapie intensivă pentru
monitorizarea efectelor relaxantelor musculare asupra joncţiunii neuromusculare.
Descriere. Aparatul se compune din două structuri funcţionale principale :
- generatorul de stimuli electrici (neurostimulatorul),
- analizorul de răspuns electromiografic (REMG).
Analizorul REMG conţine un amplificator de REMG şi un bloc care calculează
procentual rapoartele : Ao/Aref, notat « Ao », Al/Ao şi A4/A1.
Date tehnice
Trei tipuri de stimuli: a) impuls singular, b) tren de 4 impulsuri la interval de 0,5 s
c) tren tetanic 50 Hz. Stimulii « a » şi « b » se pot genera MONO (o dată) sau
AUTOMAT cu o pauză de 1, 2, 6 sau 20 s.
Caracteristicile impulsului:
- durata:
0,30 ms ± 20%,
- amplitudinea:
0 – 250 V 20% măsurată pe o sarcină de 5 Ω,
(reglabilă continuu)
0 – 25 V ± 20% măsurată pe o sarcină de 5 k Ω.
Analizorul REMG
- amplificare :
0 - 60 dB,
- CMRR :
min 80 dB la 800 kHz pentru un dezechilibru de 51 kΩ,
- banda de frecvenţă:
mai bună de 1 – 1000 Hz,
- timp de analiză:
12 ms,
- afişare digitală:
0 – 100 % pentru Ao, A1/Ao, A4 /A1,
Ao – REMG răspuns martor,
A1 - REMG răspuns la primul impuls din trenul de 4 sau la impuls singular,
A4 – REMG răspunsul la al 4-lea impuls din trenul de 4. Ieşire liniară pentru
semnalul REMG,
Condiţii generale
Gama temperaturilor de funcţionare: + 100C ...+ 400C,
Gama temperaturilor de stocare:
- 330C....+ 550C,
Alimentarea:
220 V - 50 Hz,
Consum:
max 7 VA,
Masa:
2,5 kg,
Dimensiuni:
280 x 70 x 210 mm,
Accesorii incluse
Cablu de pacient cu 3 electrozi (culegere REMG)
1 buc,
Cablu de pacient cu 2 electrozi /stimulare)
1 buc,
Bandă de cauciuc /bandă de prindere
3 + 3 buc,
Cablu de punere la pământ
1 buc,
Accesorii opţionale
Alimentator la 4 acumulatori Cd-Ni tip R 20 de 4 A/h cu stabilizare electronică
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Calmostin NTS - 02

Calmostin NTS – 02M este un
înlocuitor eficient al analgezicelor
- nu are efecte secundare
- nu există riscul supradozării,
- durerea cedează rapid pentru
câteva ore, până la zile, timp
suficient pentru depăşirea fazelor
acute,
- nu se observă fenomenul de
obişnuinţă,
- eficienţă terapeutică demonstrată
în tratamentul simptomatic al :
durerilor acute şi cronice de
cauză reumatismală, neurologică,
vasculară, neoplazică, post
traumatică şi post operatorie
Largi posibilităţi de aplicare în medicina sportivă şi recuperatorie
- reduce problemele legate de atrofierea muşchilor în cazul imobilizărilor
îndelungate,
- îmbunătăţeşte funcţionarea şi creşte puterea muşchilor,
- reduce timpul de refacere musculară,
- mai puţin neplăcut decât gimnastica recuperatorie,
- îmbunătăţeşte circulaţie şi rezistenţa la oboseală a muşchilor.
Indicat pentru:
- dureri de spate, sciatică, spondiloză, lumbago, migrene, cefalee, torticolis, nevralgii
(faciale, trigemen, intercostale, post Zona Zoster, traumatice),
- sindrom cervical, cauzalgii, dureri talamice, dureri fantomă, insomnii, dureri de dinţi,
tic dureros, dureri post traumatice, post operatorii şi în timpul naşterii, traume
sportive
Uşor de utilizat.
- securitate totală pentru pacient,
- două regimuri de stimulare,
- două canale independente permit tratarea simultană a două zone diferite,
- parametrii de stimulare nu se modifică până la epuizarea bateriei,
- dimensiunile de gabarit reduse, alimentarea mixtă (la baterie şi reţea) fac posibilă
utilizarea aparatului în excursii, în tabere, pe stadioane, la birouri, la domiciliu, în
spitale, policlinici etc.
Contraindicaţii: la persoanele cu stimulatoare cardiace implantate.
Date tehnice
Curent furnizat pe o sarcină de 2 kΩ, reglabil independent pe fiecare canal 0..50 mA,
Frecvenţa impulsurilor, reglabilă între:
15 …… 200 Hz,
Durata impulsurilor, fixă:
200 µs,
Frecvenţa trenurilor de impulsuri:
2 Hz,
Durata trenurilor:
100 ms,
Alimentare
- baterie
9 V ( tip 6F22)
- alimentator
9 V ( tip AS 4 T)
Dimensiuni
153 x 68 x 26 mm
Masa netă
178 g
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Aparat pentru localizarea şi stimularea punctelor active
THERASTIM LP-NST-03

Aplicaţii. THERASTIM LP-NST-03 ca dispozitiv electronic destinat utilizării atât în
unităţi sanitare cât şi la domiciliu, reprezintă o îmbinare a principiilor medicinii
tradiţionale orientale, cu cele mai noi cercetări în domeniul stimulării nervoase
transcutanate. Metoda constituie o alternativă eficientă a terapiei prin acupunctură
sau masaj.
Uşor de utilizat, securitate absolută pentru pacient.
Aparatul asigură:
- Patru regimuri de stimulare;
- Electrodul de stimulare este utilizat şi pentru detecţie;
- Două canale independente – separate galvanic;
- Semnalizarea optică şi acustică pentru o localizare sigură a punctelor şi de
personal neexperimentat;
- Dimensiunile de gabarit reduse, alimentarea mixtă (la baterie şi reţea) fac
posibilă utilizarea aparatului în excursii, în tabere,pe stadioane, la birou, la
domiciliu, în spitale, policlinici etc. ;
- Nu produce răniri, cicatrici;
- Nu are efecte secundare ;
- Nu prezintă pericol din punct de vedere al electrosecurităţii,
Utilizare : dacă suferiţi de : dureri de umăr, spate sau membre, amorţeală în
extremităţi, dureri de mijloc, dureri ale încheieturilor, afecţiuni ale sistemului
circulator, nevralgie de trigemen, paralizia nervului facial, nevralgii ale membrelor
inferioare şi şoldului, nevralgie intercostală, lumbago, sciatică, reumatism, torticolis,
dureri de cap, oboseală a ochilor, hipertensiune, hipotensiune, astm bronşic,
contracţie spastică a diafragmei (sughiţ), gastrite cronice, crampe stomacale, lipsa
poftei de mâncare, constipaţie, supragreutate, entorse sau contuzii ale membrelor,
hemoroizi, tulburări menstruale, insomnie, agitaţie nervoasă, stare generală de
oboseală, impotenţă, frigiditate, dureri de dinţi,etc.
Contraindicaţii – exceptând persoanele cu stimulator cardiac implantat, aparatul nu
are contraindicaţii în utilizare
Date tehnice :
Curenţi : Canal A1 : max 50 mA, Canal A2 : max 50 mA, Canal A3 : max 5 mA.
Frecvenţe : 0,5 Hz – 10 Hz, 10 Hz – 200 Hz, 500 Hz, puls
Alimentare Baterie : 6F22 9 V; Reţea : alimentator AS 9 V
Dimensiuni 174 x 72 x 29 mm Greutatea 250 gr
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M 5231 DIADIN

Aplicaţii. Diadin este un aparat care produce curenţi diadinamici utilizat în sălile de
fizioterapie specializate, pentru tratarea unui număr mare de boli printre
care:nevralgii, stări inflamatorii, post-traumatice, varice, migrene, spondiloze,
tulburări circulatorii.
Date tehnice.
Aparatul M 5231 este un generator de curent constant care generează curenţi
pulsatorii a căror forme de undă sunt următoarele: MF – monofazat fix ; DF – difazat
fix; CP – modulat cu perioadă scurtă, LP – modulat cu perioadă lungă; RS – ritm
sincopat, precum şi curenţi galvanici, în limitele 0 – 20 mA, respectiv 0 – 10 mA.
Valorile curenţilor generaţi:
- 20 mA ± 10% pentru DF, valoare medie,
- 10 mA ± 10% pentru MF, valoare medie,
- 10 mA ± 10% pentru curenţi galvanici,
Coeficientul de ondulaţie pentru curenţi galvanici : max.0,5%.
Duratele impulsurilor curenţilor diadinamici:
- 10 ms cu pauză de 10 ms pentru MF,
- 10 ms fără pauză pentru DF,
- 10 ms cu pauză de 10 ms timp de 1 s alternând ritmic cu impulsuri de 10 ms fără
pauză timp de 1 s, pentru CP,
- 10 ms cu pauză de10 ms timp de 1 s, alternând ritmic după 5 s cu impulsuri în
care în primul interval de 3 s se face trecerea lentă de la impulsuri de
10 ms cu pauză,la impulsuri de 10 ms fără pauză, iar în al doilea interval
de 2 s se face trecerea lentă de la impulsuri de 10 ms fără pauză la
impulsuri de10 ms cu pauză pt LP.
- 10 ms cu pauză de 10 ms timp de 1 s, după care urmează 1 s pauză, pentru RS
Abaterile admisibile la durată: max. 10%,
Tensiunea de alimentare : 127 sau 220 V – 50 Hz,
Puterea consumată: max 40 VA,
Temperatura mediului ambiant: + 100C....+ 350C,
Dimensiuni: L x H x A 280 x 140 x 240 mm
Masa = 8 kg
Accesorii, care se livrează împreună cu aparatul:
Cablu de pacient cu 2 conductori de 2 m lungime,
2 mânere pentru electrozi,
2 electrozi plaţi de 120 x 90 mm în pungi din burete de vâscoză,
4 butoni din material izolant,
2 benzi găurite de cauciuc cu dimensiunile 1350 x 30 mm
2 capsule mari şi 2 capsule mici pentru electrozi,
2 benzi găurit din cauciuc cu dimensiunile 400 x 30 mm
4 electrozi burete cu

∅ 60 x 30 mm şi 4 electrozi burete cu ∅ 22 x 30 mm.
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M 5302 Diatermus

Aplicaţii. M 5302 Diatermus este un aparat pentru diatermie cu unde scurte destinat
efectuării tratamentelor termo-terapeutice, prin încălzire la suprafaţă sau în
profunzime a ţesuturilor organismului, cu curenţi de înaltă frecvenţă.
Încălzirea la suprafaţă se obţine când electrozii sunt aplicaţi mai aproape de partea
tratată.
Încălzirea omogenă şi în profunzime se obţine numai când electrozii sunt plasaţi
paralel şi la distanţă mare de partea tratată. Tratamentul se aplică în următoarele
cazuri:
1. Algii şi sechele post-traumatice (tracţiuni musculare, lombosciatică, spondiloză),
2. Tulburări circulatorii şi trofice (spasme arteriale, hemoroizi, crampe musculare),
3. Afecţiuni endocrine (hipertiroidism, boala Basedow, menopauză),
4. Tulburări ale stării generale (astenie, insomnie, nevroze),
5. Alte afecţiuni ( obezitate locală, seboree, aerofagie),
Date tehnice
Aparatul M 5302 este un generator de putere de unde scurte cu fr. 27,12 MHz
± 0,6%, antiparazitat conform STAS 6048 – 71,
Puterea utilă de înaltă frecvenţă debitată în sarcina artificială: max 400 W ± 10%,
Frecvenţa de oscilaţie: 27,12 MHz ± 0,6%,
Variaţia puterii utile maxime după 5 ore de funcţionare continuă: max 10%,
Variaţia puterii utile când distanţa dintre plăcile electrozilor variază
cu 15 mm: max 50%,
Tensiunea de alimentare:
220 sau 127 V (50 Hz),
Puterea consumată:
1700 VA ± 15%
Temperatura mediului ambiant: + 100C.... + 350C.
Umiditatea relativă:
30% . . . 80%
Presiunea atmosferică;
450 . . . 800 mm Hg
Dimensiuni L x H x A
560 x 1100 x 530 mm
Masa: 120 kg
Accesorii
Aparatul se livrează cu următoarele accesorii:
2 braţe port electrozi
2 cordoane izolate în cauciuc cu lungimea de 1 m fiecare
2 electrozi tip condensator cu diametrul de 170 mm
2 electrozi tip condensator cu diametrul de 130 mm
2 electrozi tip condensator cu diametrul de 85 mm
1 electrod pentru curenţi turbionari, ELMED
1 electrod pentru tratament sub braţ,1 electrod pentru cavităţile corpului
2 electrozi flexibili , izolaţi în cauciuc cu dimensiunile 100 x 160 mm
2 electrozi flexibili izolaţi în cauciuc cu dimensiunile 140 x 200 mm
2 cleme pentru distanţarea cordoanelor, 2 bretele din cauciuc cu perforaţii
4 suporţi din pâslă
4 huse din pânză
.
.
.
.
.
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STEREOFREM – 2000
Aplicaţii. Aparatul de terapie cu curenţi stereo dinamici STEREOFREM – 2000 face
parte din categoria aparatelor electronice medicale destinate electroterapiei. Aparatul
este destinat cabinetelor de fizioterapie din policlinici, spitale, clinici şi cabinete
particulare. Aparatul poate fi utilizat numai în încăperi lipsite de praf, pulberi bune
conducătoare de electricitate, substanţe chimice active, materiale explozive sau
aburi. Aparatul nu este protejat împotriva exploziilor provocate de gazele anestezice
inflamabile.
Date tehnice.
Dimensiuni: Lungime x lăţime x înălţime 285 x 360 x 110 mm
Cablurile de pacient au lungimea minimă de 2000 mm
Cablul de alimentare de la reţea are lungimea minim 1700 mm
Masa aparatului este de maxim 4 kg fără accesorii
Caracteristici fizice şi mecanice
Puterea maximă absorbită de a reţea, 220 V ± 2%,50Hz ± 2%,- 50 VA
Perturbaţiile produse de aparat se încadrează în STAS 6048/7-80
Curenţii generaţi : curenţi de interferenţă stereodinamică :
a) 200 Hz ± 10% nereglabilă
b) 0,1– 10 Hz ± 10% sau ± 0,1 Hz, acceptându-se abaterea cea mai mare
c) 10 –100 Hz ± 10% sau ± 1 Hz, acceptându-se abaterea cea mai mare
d) 300 Hz ± 10%
Curent de interferenţă stereodinamică : min 80 mAv pe fiecare circuit
Frecvenţa de interferenţă poate fi reglată manual sau automat în
domeniile b şi c. În regim automat frecvenţa este variată ciclic de la valoarea minimă
până la valoarea maximă a domeniului, după care ciclul se repetă pe durata
tratamentului.
Formele de undă de bază generate de aparatul de terapie
prin curenţi interferenţiali – STEREOFREM 2000

a) Forma de undă între canalele I, II şi III în regim SINUS (SIN)

b) Forma de undă între canalele I, II şi III în regim COMPLEX (CX)
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c) Forma de undă între canalele I şi II în regim SINUS (SIN)

d) Forma de undă între canalele I şi II în regim COMPLEX (CX)

e) Forma de undă între canalele I şi III în regim SINUS şi COMPLEX

f) Vectorul de interferenţă între canalul
I şi II în regim DINAMIC (D)

g) Vectorul de interferenţă între
canalul I şi III în regim DINAMIC (D)

Protecţii: Aparatul este prevăzut cu protecţie electronică, astfel că apariţia într-unul
din circuitele de pacient a unui curent de 100 mAv ± 10% duce la întreruperea
bruscă a curentului prin pacient.
Temporizare : Aparatul are un dispozitiv de temporizare pentru prestabilirea duratei
tratamentului. Valoarea timpului este în domeniul 0 – 30 min. Funcţionarea ceasului
este indicată optic. Precizia măsurării timpului de tratament este ± 10%
Clasa de protecţie electrică IP 20 conform STAS 11237/ 1, 5-80
Protecţia mecanică : IP 20 conform STAS SR EN 60529, 1995
Condiţii de exploatare temperatura 10 ...400C, umiditate 30...75%

.
.
.
.
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Dispozitiv de alarmă pentru enuresis EA – 1

Descriere.
Dispozitivul de alarmă EA – 1 este destinat tratării enuresisului la copii.
Traductorul – constând din două saltele foarte flexibile din ţesătură de sârmă
inoxidabilă, izolate între ele cu o fâşie din pânză – este conectat prin intermediul unui
cablu detaşabil la unitatea de alarmă., care furnizează un semnal sonor îndată ce
saltelele sunt udate cu o cantitate mică de urină. Odată pornită alarma continuă până
când este oprită manual.
Sensibilitatea ridicată a dispozitivului permite trezirea rapidă a pacientului, imediat
după începerea urinării.
Dispozitivul de alarmă este alimentat de la baterie sau de la un alimentator separat.
Mod de utilizare.
Traductorul este plasat sub cearceaf şi conectat la unitatea de alarmă. Flexibilitatea
bună a traductorului nu deranjează somnul normal.
Când pacientul începe să urineze în somn alarma este acţionată instantaneu,
trezindu-l şi obligându-l să termine urinarea la toaletă. După cca 2 – 3 săptămâni in
medie - se formează reflexul condiţionat care era deficitar la pacient iar acesta se va
trezi înainte de a urina în pat, sau va dormi toată noaptea fără incidente.
Aşa cum arată revistele de specialitate, utilizarea unor sisteme de alarmă de acest
gen se soldează cu o rată de succes de 90% din pacienţii care nu au răspuns la alte
forme de tratament.
Date tehnice
Sensibilitate: – declanşarea alarmei se face la cca 0,5 cm cubi de urină
Securitate:
- curentul între saltele max 100 µV
Alimentare:
- baterie 9 V tip 6F22 sau echivalent
- alimentator stabilizat AD 4 T
Masa:
- max 300 g
Dimensiuni L x H x A : max – 140 x 90 x 135 mm
Traductor
- 2 saltele din plasă de sârmă inoxidabilă cu dimensiunea
55 x 40 cm pătraţi fiecare ..

.
.
.
.
.
.
.
.
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PRODUCŢIA SPECIALĂ - TEHNICĂ PENTRU TRANSMISIUNI Anexa V.2
Producţia de tehnică pentru transmisiuni s-a realizat în trei
întreprinderi :
- Întreprinderea Electromagnetica
Anexa V.2.1
- Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură
şi industriale – IEMI
Anexa V.2.2
- Întreprinderea de Electronică Industrială
Anexa V.2.2
În realitate s-au realizat unele aparate de tehnică pentru transmisiuni şi la
Tehnoton – Iaşi, pe bază de licenţe, dar nu am reuşit să obţinem absolut
nici o informaţie din această unitate.
PRODUSE DE TEHNICĂ PENTRU TRANSMISIUNI
FABRICATE LA ELECTROMAGNETICA
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FIŞA nr 1 Centrală telefonică de campanie semiautomată F-1641
Familia de centrale (comutatoare) telefonice de campanie semiautomată de
capacitate mică şi mare: 30,60,90 şi 120 abonaţi a fost destinată pentru comutarea
liniilor telefonice de toate tipurile în centrele de transmisiuni staţionare ale U şi M.U.
şi de garnizoană, precum şi la centrele de transmisiuni mobile montate pe
autospeciale.
Centralele permit comutarea liniilor de abonat pe 2 şi 4 fire de tip: BL(baterie locală),
BC(baterie centrală), CTA(centrală telefonică automată) şi LMD(legături la mare
distanţă prin sisteme de multiplexare).
Familia de centrale are în componenţă următoarele tipuri de blocuri (sertare):
- bloc repartitor (BR) de 20 abonaţi pe 2/4 fire;
- bloc de abonaţi (BA) de câte 10 abonaţi pe 2/4 fire (BL,BC,CTA,LMD) de acelaşi
tip sau combinaţi în structura dorită;
- bloc de comutare (BC);
- bloc operator (BO);
- bloc de alimentare şi semnalizare (BAS);
- tastatură de semnalizare pentru abonaţi şi cordoane (TA-TC).
În lotul centralei mai intră:
- cutii de joncţiune pe 2/4 fire pentru conectarea abonaţilor;
- cabluri şi cordoane de legătură;
- cadrul metalic suport.
Atât blocurile de abonat cât şi boxele individuale ale abonaţilor sunt interschimbabile.
Astfel centrala prezintă avantajul că, având o construcţie modulară, permite
asamblări rapide, realizarea de diferite capacităţi de abonat şi de combinaţii de
abonaţi şi o manevrare uşoară.
Principiul de funcţionare.
Se foloseşte principiul crosării. Comenzile de realizare a conectării sunt date de către
un operator uman de la o tastatură de abonat şi o tastatură de cordoane prin
intermediul unor taste de semnalizare. Cu ajutorul celor două tastaturi se realizează
şi conectarea operatorului cu abonaţii pentru solicitările de legătură şi apelare.
Legăturile dintre abonaţi se realizează pe 15 cordoane cu 4 fire.
Legătura între abonaţi, realizată prin blocul de comutare, este comandată pe 2
direcţii ale fluxurilor de informaţii: una care leagă o tastatură de abonaţi la blocul de
comutare a abonaţilor şi alta care leagă o tastatură de cordoane la blocul de
comutare al abonaţilor prin intermediul unui bloc operator.
Semnalizările de la abonat, cât şi cele transmise spre abonat sunt convertite în
blocurile de abonat în formă unică de semnale logice, compatibile cu semnalele ce
reprezintă comenzile date de la cele două tastaturi.
Blocurile de abonat rezolvă şi problemele de trecere a liniilor de abonat în regim de 2
fire sau 4 fire, precum şi problema aducerii tuturor abonaţilor la nivel unic la intrările
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dinspre blocul de comutare.
Blocurile repartitor asigură protecţia liniilor de abonat la supratensiuni şi supracurenţi
ce pot apărea pe linii.
Variante (structuri) de centrale realizate.
1.Centrala telefonică de 30 numere.
Permite comutarea a 30 linii de abonat pe 2/4 fire cu ajutorul a 15 cordoane cu 4 fire.
Structura de abonat:10 abon. BL, 10 abon. LMD, 7 abon. BL/BC şi 3 abon. CTA.
2.Centrala telefonică de 60 de numere.
Permite comutarea a 60 de linii de abon.pe 2/4 fire cu ajutorul a 15 cordoane a 4 fire
Structura de abonat: 20 abonaţi BL, 20 abonaţi LMD, 10 abonaţi BC şi 10 abonaţi
BL/BC/CTA pentru intercomunicaţii.
3.Configuraţia de abonat a centralelor de 90 şi 120 numere rezultă prin
combinarea tipurilor de blocuri de abonat (BL,BC,LMD,BL/BC/CTA) după cerinţe
Extinderea centralei se face prin cuplarea blocurilor de comutare a abonaţilor.
Centrala a fost omologată în anul 1985. În anul 1988 s-au fabricat la
Electromagnetica 10 loturi care s-au trimis în teritoriu.
Cercetarea şi proiectarea centralei s-au făcut la Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi
Inginerie Tehnologică al Armatei, exclusiv, până la omologarea prototipului, de
către un colectiv format din: col. ing. Ilie Marian, cercetător ştiinţific principal
Bârjoveanu Dumitru şi proiectant principal Liliac Horia.
Realizarea şi omologarea seriei zero, precum şi introducerea în fabricaţie s-a făcut în
colaborare cu C.C.S.I.T.Tc. de la care o contribuţie deosebită au avut inginerii
proiectanţi Udvuleanu Ion şi Hîndoreanu Viorel.
Din seria de fabricaţie s-a instalat o centrală de 60 de numere pe autospeciala F2013 şi o alta pe trenul Ministrului apărării.

Centrală telefonică de campanie pentru linii secretizate T.S-603
Destinaţia: comutarea legăturilor secretizate.
Este derivată din centrala F-1641 având următoarele caracteristici de bază:
- comută numai legături LMD pe 4 fire;
- respinge tentativa operatorului de a intra pe ascultare;
- semnalizează optic şi acustic încercarea operatorului de a asculta convorbirea.
O variantă prototip a fost instalată la Ministerul apărării.
Fişa a fost realizată de col. ing.(rtr.) Ilie Marian .

Fişa nr.2 Echipament de multiplexare în telefonie F-3090-1 şi F-3090-2
Caracteristici:
- banda de frecvenţă efectiv transmisă: 300-2700 Hz. S-a impus această bandă
pentru a fi compatibile cu echipamentele similare din import aflate în înzestrare;
Modul de lucru:
- pe 2 fire - realizează pe lângă canalul fizic şi un canal telefonic purtat cu o
atenuare maximă de 5,5 - 6,0 Np.
În cazul lucrului împreună a echipamentelor F-3090-1 şi F.3090-2 pe un circuit cu 2
fire se realizează un canal telefonic pe circuitul fizic şi 2 canale purtate.
La lucru pe 2 fire, separarea traseului de transmitere de traseul de recepţie se face
prin filtre de linie încorporate, cu o atenuare foarte bună: peste 6Np în banda de
blocare, pe o bandă de 600 Hz.
În cazul lucrului împreună cu echipamentul de telegrafie F-3140, se obţine şi o
transmisie telegrafică într-o bandă de 200 Hz. În acest caz banda telefonică efectiv
transmisă se îngustează: 300 – 2500 Hz.
Echipamentele pot lucra şi pe circuite cu 4 fire ; în acest caz separarea sensurilor de
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transmitere şi recepţie se face fizic, avantajul constând în faptul că banda de
frecvenţă translatată pe linie este mai mică
Generatorul frecvenţelor purtătoare este conceput şi realizat cu cuarţ (termostatat)
care asigură o înaltă stabilitate a frecvenţelor generate.
Constructiv este realizat pe module funcţionale (boxe) care uşurează şi facilitează
exploatarea, întreţinerea şi depanarea operativă. Cutia aparatului este realizată din
profile de aluminiu.
Gama temperatură: Echipamentele funcţionează normal în gama: -10.. +50 0C
Echipamentele F-3090-1 şi F-3090-2 corespund cerinţelor grupei a 8-a
din Normele interdepartamentale care erau în vigoare la acea dată(înainte de 1989).
Colectivul de cercetare-priectare :col.ing Costache Şerban, dr.ing Viorica
Mărâi, pr. Constantin Bass .
Fişa a fost realizată de col. ing. Costache Şerban

FIŞA nr.3

1. Echipament de multiplexare în telefonie F-3030
Destinaţie: multiplexarea în cablu greu de campanie sau a staţilor radioreleu de
capacitate mică.
Caracteristici tehnice:
- 3+1 canale telefonice în banda: 0,3 - 3,4 kHz;
- frecvenţa de apel tonal: 2100 Hz;
- regimul de lucru pentru canalele telefonice: 2 fire final, 2 fire tranzit, 4 fire final, 4
fire tranzit;
- impedanţa caracteristică a canalului telefonic: 600 Ω;
- fiecare canal telefonic poate fi multiplexat secundar cu echipamente de telegrafie
tonală sau modemuri cu viteză medie;
- frecvenţe purtătoare de cale: 8, 12 şi 16 kHz cu extragerea benzilor laterale
inferioare;
- frecvenţa pilot pentru reglajul plat manual şi automat: 16 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul înclinat manual: 4 kHz;
- spectrul frecvenţelor de lucru în linie: 0,3 – 16 kHz;
- nivelul de ieşire în linie: +4 dB;
- impedanţa caracteristică a liniei: 130 sau 150 Ω
- sursa primară de alimentare: 220Vca şi 24Vcc cu încărcarea în tampon a bateriei
de acumulatoare.
Aparatura face parte din categoria echipamentelor de campanie şi funcţionează
normal în gama temperaturilor: - 35 ... +55 0C
.
2. Echipament de multiplexare în telefonie cu trei canale purtate F-3031
Din punct de vedere constructiv şi al caracteristicilor tehnice, produsul F-3031
reprezintă varianta modernizată a produsului F-3030.
Modernizarea constă, în principal, în utilizarea circuitelor larg integrate, a profilelor
extrudate din aluminiu la construcţia mecanică, cât şi din alte elemente tehnologice
dezvoltate după aproximativ 20 de ani.
Este destinat, în principal, pentru multiplexarea staţiei radioreleu R-4010.

3. Bloc canal de serviciu pentru staţia radioreleu R-4010
Destinaţie: asigură în principiu interfaţa între echipamentul de operator şi staţia R4010 sau interfaţa pentru multiplexarea externă a staţiei radioreleu R.4010 cu
echipamentul F.3031 în regim staţionar.
Caracteristici tehnice
- canal telefonic standard 0,3–3,4 kHz pt lucrul din mers a staţiei radioreleu R 4010,
- frecvenţa de apel tonal: 2100/2280 Hz,
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- regimul de lucru pentru canalul telefonic: 2 fire final, 2 fire tranzit, 4 fire final, 4 fire
tranzit;
- impedanţa caracteristică a canalului telefonic: 600 Ω
.În regim de multiplexare externă, cu echipamentul F-3031, banda frecvenţelor de
lucru către R-4010 este de: 0,3 – 16 kHz.
Sursa primară de alimentare este de 24Vcc asigurată din configuraţia staţiei
radioreleu R-4010.
Fişa a fost realizată de dr. ing. Gheorghe Mărâi

FIŞA nr 4 Echipament /magistrală de multiplexare în telefonie F-3020
Destinaţie: multiplexarea în frecvenţă a magistralelor în cablu de campanie sau a
staţiilor radioreleu de capacitate medie.
Compunerea echipamentului:
- staţie finală cu 12 canale telefonice, F-3020 SF;
- staţie de amplificare deservită, F-3020 SAD;
- staţie de amplificare nedeservită, F-3020 SAN;
- echipament pentru ramificarea a 3 canale telefonice, F-3020 ER;
- echipament portabil pentru control şi măsurători, F-3020 EPCM.
Lungimea magistralei de linii în cablu la mare distanţă este maximum 1000 km. şi din
punct de vedere tehnic se compune din două secţiuni a câte 400 km şi o secţiune de
200 km.
Pentru o secţiune de 400 km sunt necesare următoarele echipamente: 2 staţii finale,
7 staţii de amplificare deservite, 32 staţii de amplificare nedeservit, 1 - 4 echipamente
de ramificare şi minimum 4 echipamente portabile pentru control şi măsurători.
Segmentul de linie cuprins între o staţie finală şi primul echipament de amplificare
nedeservit sau între o staţie de amplificare deservită şi o staţie de amplificare
nedeservită poate avea lungimea de 10 - 12 km (de regulă 10 km).
Toate echipamentele componente au fost propuse şi acceptate în înzestrarea
trupelor participante la Tratatul de la Varşovia.
Din punct de vedere mecano-climatic, echipamentele realizate fac parte din categoria
aparaturii de campanie cu funcţionare la temperaturi cuprinse între - 35 şi + 55 0C
Caracteristici tehnice:
1 Caracteristici tehnice pentru staţia finală F-3020 SF:
- numărul canalelor telefonice purtate: 12;
- banda canalelor telefonice purtate: 0,3 - 3,4 kHz;
- frecvenţa de apel tonal: 2100/2280 Hz;
- regimul de lucru pentru canalele telefonice: 2 fire final, 2 fire tranzit, 4 fire final, 4
fire tranzit;
- frecvenţele purtătoare de canal 12 kHz pentru canalele 1, 4, 7 şi 10; 16 kHz
pentru canalele 2, 5, 8 şi 11; 20 kHz pentru canalele 3, 6, 9 şi 12;
- numărul de canale de bandă largă, în banda 12,3 - 23,4 kHz, este de maxim 4;
- frecvenţele purtătoare de pregrup: 84 kHz corespunzătoare canalelor 1, 2, şi 3, 96
kHz corespunzătoare canalelor 4, 5, şi 6,108 kHz corespunzătoare canalelor 7, 8, şi
9 şi 120 kHz corespunzătoare canalelor 10, 11, şi 12;
- frecvenţa purtătoare pentru grupul primar: 120 kHz;
- spectru de linie: 12,3 - 56,6 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul plat manual şi automat: 64 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual înclinat: 16 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual de curbură: 35,86 kHz;
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- impedanţa liniei 135 / 150Ω
- nivelul de ieşire în linie este de +4dB;
- numărul staţiilor de amplificare nedeservite tele-alimentate: maxim 2;
- sursa primară de alimentare 220Vca şi 24Vcc cu încărcarea în tampon a bateriilor
de acumulatoare.
2. Caracteristicile tehnice pentru staţia de amplificare deservită F-3020 SAD - spectrul frecvenţelor de linie: 0,3 – 64 kHz;
- spectrul canalului de serviciu: 0,3 - 3,4 kHz;
- spectrul portului pentru ramificarea a 3 canale telefonice: 12,3 - 23,4 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul plat manual şi automat: 64 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual înclinat: 16 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual de curbură: 35,86 kHz
- impedanţa portului de ramificare: 150 Ω ;
- impedanţa de ieşire în linie: 150/135 Ω ;
- nivelul de ieşire în linie: +4 dB;
- numărul staţiilor de amplificare nedeservite telealimentate; 2 pentru fiecare sens
(2 în dreapta şi 2 în stânga);
- sursa primară de alimentare 220Vca şi 24Vcc cu încărcarea în tampon a bateriilor
de acumulatoare.
3. Caracteristicile tehnice pentru staţia de amplificare nedeservită F-3020 SAN
- spectrul frecvenţelor de linie: 0,3 – 64 kHz;
- impedanţa caracteristică: 135/150 Ω ;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual plat:64 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual înclinat:16 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual de curbură: 35,86 kHz;
- staţiile de amplificare nedeservite sunt telealimentate de la staţiile finale
sau de la staţiile de amplificare deservite pe mediana circuitelor de linie.
4 Caracteristicile tehnice pentru echipamentul de ramificare F-3020 ER
Echipamentul de ramificare se interconectează cu staţia de amplificare deservită
F-3020 SAD şi asigură, acolo unde este necesar, ramificarea a câte 3 canale telefonice în
fiecare direcţie (3 canale spre dreapta şi 3 canale spre stânga).
Principial, din spectrul de linie de 0,3 – 64 kHz echipamentul de ramificare extrage
banda 12,3 - 23,4 kHz corespunzătoare canalelor 1, 2 şi 3.
Caracteristicile canalelor telefonice vocale sunt identice cu cele ale canalelor vocale
din staţia finală F3020 SF.
5. Caracteristicile tehnice ale echipamentului portabil pentru control şi
măsurători F-3020 EPCM.
Echipamentul portabil de control şi măsurători se utilizează în procesul de instalare şi
reglare a magistralei în cablu de campanie sau pentru determinarea defecţiunilor
survenite în procesul de exploatare
În acest proces, echipamentul se conectează la staţia de amplificare nedeservită şi
prin măsurători de nivel facilitează reglajul manual de nivel plat, înclinat şi de curbură
pentru fiecare subinterval dintre staţia finală şi primul F-3020 SAN sau între două
staţii de amplificare nedeservite.
Această Fişă a fost realizată de dr. ing. Gheorghe Mărâi

.
.
.
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Echipament de multiplexare F-3010-24

Destinaţie
Echipamentul de multiplexare F-3010 este destinat pentru realizarea a 24 canale
telefonice, la distanţe scurte, pe linii de campanie în cablu greu sau pentru
multiplexarea staţiei radioreleu de capacitate medie.
lungimea maximă a liniei în cablu greu este de 12 km.
Caracteristici tehnice:
- numărul canalelor telefonice purtate: 24;
- banda canalelor telefonice purtate: 0,3 - 3,4 kHz;
- frecvenţa de apel tonal: 2100/2280 Hz;
- regimul de lucru pentru canalele telefonice: 2 fire final, 2 fire tranzit, 4fire final, 4
fire tranzit;
- frecvenţele purtătoare de canal: 12 kHz pentru canalele 1,4,7,10,13,16,19 şi 22;
16 kHz pentru canalele 2,5,8,11,14,17,20 şi 23; 20 kHz pentru canalele 3, 6,
9,12,15,18, 21 şi 24;
- numărul canalelor de bandă largă 12,3 - 23.4 kHz este de maximum 8
- frecvenţe purtătoare de pregrup:
84 kHz corespunzătoare canalelor 1, 2, 3 şi 13, 14,15;
96 kHz corespunzătoare canalelor 4, 5, 6, şi 17, 18, 19;
108 kHz corespunzătoare canalelor 7, 8, 9, 19, 20, 21;
120 kHz corespunzătoare canalelor 10, 11, 12, 22, 23 şi 24;
- frecvenţe purtătoare pentru grupul primar 1 (canalele 1-12) este de 120 kHz;
- spectru de linie 12,3 – 120 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul plat manual şi automat este 120 kHz;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual înclinat este 16 kHz ;
- frecvenţa pilot pentru reglajul manual de curbură este 64 kHz;
- impedanţa liniei 135/150 Ω ;
- nivel de ieşire în linie +4 dB;
- sursa primară de alimentare 220Vca şi 24Vcc cu încărcarea în tampon a bateriilor
de acumulatoare.
Această Fişă a fost realizată de dr. ing. Gheorghe Mărâi

FIŞA nr 6 Echipament numeric magistral modular F-3011-8
Destinaţie: echipamentul numeric magistral modular F-3011-8 este destinat pentru
linii în cablu greu C-296, sau pentru aducerea canalelor telefonice analogice şi de
date radioreleu;
- viteza de canal: 1,2 kbps;
- lungimea magistralei: 1500 km;
- viteza de linie: 480 kbps.
Este compus din:
1. Echipamentul terminal: multiplexor numeric cu 8 canale telefonice F-3011-8,
care asigură:
- conversia analog-numerică şi numeric-analogică este realizată pe baza
modulaţiei DELTA adaptivă la 51,2 kbps;
- calitatea canalului analogic: echivalentă cu un canal analogic PCM cu viteza de
63 kbps;
- viteza de linie: 480 kbps, cod de linie HDB-3;
- canal de serviciu analogic sau numeric DELTA cu viteza de 16 kbps, cu
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posibilitatea verificări şi monitorizări celorlalte canale locale sau distante;
- asigură telealimentarea a până la 10 staţii de regenerare nedeservite F-3011 SRN; cu posibilitatea verificării şi monitorizării acestora;
- alimentare: 220Vca sau 24Vcc;
- gama temperaturilor de lucru: - 10 .... +50 0C
2. Staţia de regenerare deservită F-3011-8 SRD .
- asigură regenerarea semnalului digital de linie cu viteza de 480 kbps pe
magistrala în cablu greu C-296; cod de linie HDB-3;
- asigură telealimentarea, verificarea şi monitorizarea a până la 10 staţii de
regenerare nedeservite (SRN), pe fiecare secţiune stânga-dreapta a magistralei;
- asigură un canal de serviciu analogic sau numeric (16 kbps) pe fiecare secţiune
deservită cu echipamentul terminal (ET) sau altă staţie SRD;
- alimentarea: 220Vca sau 24Vcc;
- gama temperaturilor de lucru: - 10 la +50 0C
3. Staţia de regenerare nedeservită F-3011-SRN.
- asigură regenerarea semnalului numeric de 480 kbps, cod de linie HDB-3, pe o
secţiune tipică de cablu C-296 de 6 km;
- echipamentul este telealimentat, verificat şi monitorizat de la orice staţie terminală
(ET) sau SRD pe secţiunea de telealimentare de care aparţine;
- permite conectarea unui echipament de măsurători şi convorbire (EPMC) pentru
realizarea unui canal de serviciu analogic pe secţiunea de regenerare a liniei în cablu
C-296;
- gama temperaturilor de lucru: - 35 .... +50 0C
- este etanş la imersia în apă la adâncimea de 1m.
4. Staţia de ramificare canale telefonice F-3011-8 RMF
- permite extragerea sau inserţia a până la 8 canale telefonice standard prin
conectare la SRD;
- permite măsurarea şi verificarea canalelor telefonice;
- alimentare: 24Vcc de la SRD;
- gama temperaturilor de lucru: - 10 .... +50 0C
5. Echipamentul portabil de măsurători şi convorbiri F-3011-8 EPMC.
- asigură măsurarea caracteristicii de frecvenţă a secţiuni de cablu C-296 în
vederea construcţiei secţiunilor de regenerare;
- realizarea pe linia în cablu a unui canal de serviciu analogic între două EPMC, cu
ET şi SRD;
- alimentarea: baterie locală;
- gama temperaturilor de lucru: - 30 ....+50 0C
La realizarea magistralei au fost utilizate tehnologiile existente la nivelul anilor '80;
construcţie mecanică modulară, profile din aluminiu, racuri de 19'' cu boxe
specializate interschimbabile; baza de componente: circuite integrate, componente
discrete, surse în comutaţie.
Gradul de integrare: 90%.
Colectivul de cercetare: dr. ing. Stoica Sorin - şef de proiect, dr. ing. Barcaru Adrian,
dr. ing. Mărâi Viorica, inginer Mairon Mircea, tehnician Chiţu Tămâiţa, tehnician
Creangă Vasile.
Colectivul de proiectare: inginer Virgil Pârvulescu l, tehnicienii: Petre Zisu, Constantin
Bas, Mircea Ungureanu, subinginer Eugenia Mărăcineanu.
Această Fişă a fost realizată de dr. ing. Sorin Stoica
.
.
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FIŞA nr. 7 1. Echipament pentru alarmarea unităţilor şi marilor unităţi
F-1000
Destinaţie: echipamentele realizate sunt destinate pentru transmiterea şi recepţia
unor mesaje sau rapoarte tipizate specifice procesului de alarmare a unităţilor şi
marilor unităţi corespunzător sistemului de organizare ierarhică a armatei.
Suportul pentru transmiterea mesajelor şi rapoartelor tipizate îl constituie sistemul
legăturilor telefonice de garnizoană, un sistem arborescent între Marele Stat Major şi
Armate, Armate şi Divizii, Divizii şi Batalioane sau Unităţi independente.
Principial, pentru transmiterea şi recepţia mesajelor F-1000 foloseşte din spectrul
canalului telefonic 0,3 - 3,4 kHz o bandă de 200 Hz cuprinsă între 3100 şi 3300 Hz.
Din punct de vedere organizatoric mesajele tipizate sunt transmise de la eşalonul
superior către unităţile subordonate direct sau peste un eşalon, cu înştiinţarea
expresă a eşalonului intermediar.
Confirmarea recepţiei mesajelor recepţionate se face manual de către destinatar şi
conţinutul,.după confirmare, trebuie să fie identic cu cel transmis.
Compunerea echipamentului:
- F-1000 M destinat Marelui Stat Major;
- F-1000 O destinat Armatelor;
- F-1000 A destinat Diviziilor;
- F-1000 B destinat Batalioanelor sau Unităţilor independente.
Caracteristici tehnice:
- transmiterea şi recepţia confirmărilor a 14 mesaje tipizate adresate individual
fiecărei unităţi subordonate;
- transmiterea şi recepţia confirmărilor a 14 mesaje tipizate de alarmare cu caracter
general a tuturor unităţilor subordonate;
- transmiterea de jos în sus către eşaloanele superioare a 6 mesaje de tip raport
faze ale procesului de alarmare în desfăşurare;
- autenticitatea mesajelor tipizate este asigurată prin implementarea unor procedee
de corectare automată a erorilor singulare sau multiple, erori ce pot surveni în
procesul de recepţie;
- echipamentele F,1000 M,O,A pot fi conectate direct cu 6 unităţi subordonate.
După realizarea seriei zero, echipamentele produsului F-1000 au fost acceptate în
înzestrarea Armatelor Tratatului de la Varşovia.

2. Echipament pentru alarmarea unităţilor şi marilor unităţi F-1001
Din punct de vedere constructiv şi al caracteristicilor tehnice, produsul F-1001
reprezintă varianta modernizată a produsului F-1000. Reproiectarea a avut drept
scop utilizarea circuitelor larg integrate, a structurilor cu microprocesoare şi a
elementelor moderne pentru editarea, afişarea şi tipărirea pe suport de hârtie a
tuturor mesajelor.
Introducerea structurilor cu microprocesoare a permis extinderea considerabilă a
numărului de mesaje tipizate şi simplificarea procedurilor de operare.
Din realizarea seriei zero şi omologarea acesteia, produsul a fost propus şi acceptat,
în anul 1990, în înzestrarea Armatelor Tratatului de la Varşovia.
Această Fişă a fost concepută de dr. ing. Gheorghe Mărâi.
.
.
.
.
.
.
.
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1. Staţie radio pentru unde scurte R 1300
2. Staţie de radio pentru unde scurte - R 1301
3. Staţie radio portabilă R 3931
4. Receptor portabil pentru unde scurte R 3111
5. Staţie de radio pentru unde ultra scurte R 1231
6. Staţie radio în unde ultrascurte R 3520
7. Radiometru Roentgenometru AD 111 M
8. Roentgenometru de bord AD 3
9. Indicator de radioactivitate AD – 32
10.Detector de mine ZA – 1038
11.Dozimetru portabil DET – 2P şi Dozimetru portabil DET – 2S
12.Grup electrogen GM 4600 M
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Staţie radio pentru unde scurte R 1300

Aplicaţii Staţia asigură legătura radio simplex - unde scurte- cu funcţionare în
telefonie cu bandă laterală unică superioară sau inferioară (cu purtătoare suprimată,
purtătoare atenuată sau purtătoare aproape completă) şi în telegrafie cu manipulare
în amplitudine sau manipulare în frecvenţă.
Staţia este construită pentru utilizare staţionară sau instalată pe autovehicule.
Prezentare
Staţia este compusă din : emiţător-receptor, adaptor de antenă, alimentator,
redresor, adaptor pentru teleimprimator, bloc de comandă la distanţă
Livrarea cu: antene ( baston 4 m, telescopică 6 m, filară înclinată, dipol), garnituri
(microreceptor, cască microfon, cască laringofon, cască manipulator), cabluri de
interconexiune şi alte accesorii.
Calea de teleimprimare poate funcţiona la viteza de max 200 baud.
Comanda la distanţă este realizată prin cablu telefonic de max 2 km.
Staţia R 1300 asigură funcţionarea în regim de retranslaţie şi în regim de
transmisiuni rapide.
Date tehnice
Gama de frecvenţe
1,5 – 12 MHz
Numărul de căi
10500
Ecartul între căi
1 kHz
Sensibilitatea receptorului
2 µV pentru un raport S/Z = min 10m dB
(telefonie)
1 µV pentru un raport S/Z = min 10m dB
(telegrafie)
Lăţimea căii telefonice
300 - 3400 Hz
Puterea de ieşire a emiţătorului
40 W ± 3 dB (putere totală)
4 – 6 dB (putere redusă)
Atenuarea armonicii emiţătorului min 46 dB
Atenuarea altor emisiuni parazite min 60 dB
Consumul în emisie (la puterea totală)
- de la bateria de acumulatori de 26 Vcc prin alimentator max 12 A
- de la reţeaua de c.a 50 Hz prin redresor şi alimentator max 700 VA pentru
tensiunea nominală de alimentare de 220 V sau 127 V
Plaja de temperaturi
- 35 0C..... + 50 0C.
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Staţie de radio pentru unde scurte - R 1301

Aplicaţii
R 1301 asigură comunicaţiile radio simplex în gama de unde scurte, cu funcţionare în
telefonie cu bandă laterală unică superioară sau inferioară (cu purtătoare suprimată,
purtătoare atenuată, purtătoare aproape completă) şi în telegrafie cu manipulare în
amplitudine (cu bandă îngustă sau largă) sau cu manipulare în frecvenţă. R 1301
este construit pentru a fi instalat pe nave fluviale şi maritime.
Prezentare
R 1301 este un ansamblu de unităţi:
- emiţător-receptor, adaptor antenă, alimentator, redresor, panou de comandă, bloc
pentru comanda la distanţă : adaptor pentru teleimprimator.
Staţia este livrată cu: laringo-receptor, microreceptor, cască, manipulator, difuzor,
cabluri de interconectare şi alte accesorii.
Calea pentru teleimprimator funcţionează la max 200 baud
Comanda la distanţă este realizată printr-un cablu telefonic de max. 2 km
Staţia permite funcţionarea în regim de retranslaţie şi de transmisie rapidă.
Date tehnice
Puterea de ieşire a emiţătorului
500 W ± 2 dB (putere totală)
4 – 6 W putere redusă
Atenuarea armonicilor emiţătorului min 50 dB
Atenuarea altor emisiuni parazite
min 60 dB
Consum în emisie (la puterea totală):
- de la baterie de acumulatori de 26 Vcc pe alimentator max. 12,5 A
- de la reţea de c.a 50 Hz, prin redresor şi alimentator
max 450VA pentru
tensiunea nominală de 220 V sau 127 V
Restul datelor tehnice sunt identice cu cele ale staţiei R 1300, aceasta fiind varianta
pentru marină a staţiei menţionate .
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Staţie radio portabilă R 3931

Aplicaţii
Staţia este utilizată pentru o gamă largă de aplicaţii în radiocomunicaţii, unde scurte,
cu bandă laterală unică, pentru telefonie şi telegrafie simplex.. Staţia este compatibilă
cu staţii care funcţionează cu modulaţie în amplitudine.
Prezentare
R 3931 este realizat într-o construcţie modulară etanşă.
Blocurile componente : receptor-excitator R 3111, cu panou de comandă detaşabil
(asigură funcţionarea în mers), emiţător şi baterie de acumulatori Cd-Ni 12 V/ 7 Ah.
Accesorii: cască-laringofon: antena pliabilă (2,7m), antenă filară adaptată pentru
comanda la distanţă pe linie telefonică max 500 m, manipulator, amortizor pentru
montarea pe autovehicule. Exploatarea este simplificată datorită sistemului de
adaptare automată a antenelor.
Emiţătorul este protejat de deteriorarea antenelor, scurt circuit sau gol.
Arhitectura internă a staţiei permite depanarea rapidă şi simplă.
Date tehnice
Gama de frecvenţe 1,5 – 30 MHz
Numărul de căi
28500
Ecartul între căi
100 Hz
Sensibilitatea receptorului
telegrafie 2 µV pentru un raport S/Z min 10 dB
telefonie 6 µV pentru un raport S/Z min 10 dB
Puterea de ieşire a emiţătorului
min.20 W (putere maximă),
5 W putere ± 3 dB (putere redusă)
Atenuarea armonicii emiţătorului
min. 40 dB (1,5 – 12 MHz)
min. 33 dB (12 – 30 MHz)
Timp de acord automat
max. 3 s
Consum
max, 7,5 A (telegrafie la puterea maximă)
Greutatea
max. 15 kg (cu baterie de acumulatori)
Dimensiuni
300 x 200x 390 mm
Plaja de temperatură
- 35 0C .... + 50 0C
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Receptor portabil pentru unde scurte R 3111

Aplicaţii
Receptorul R 3111 este destinat pentru o gamă largă de aplicaţii în radiocomunicaţii
– unde scurte – ca receptor portabil, staţionar sau instalat pe vehicule. Receptorul
funcţionează în: telefonie cu bandă laterală unică superioară sau inferioară şi
telegrafie. Receptorul permite recepţia emisiunilor cu modulaţie în amplitudine.
Prezentarea
R 3111 este realizat într-o construcţie modulară etanşă. Blocurile componente :
receptor (utilizat de asemenea ca excitator pentru staţia radio R 3931), panou de
comandă detaşabil cu toate elementele de comandă, baterie de acumulatori Cd-Ni
12 V/ 7 Ah, alimentator de reţea.
Date tehnice
Gama de frecvenţe
1,5 – 30 MHz
Numărul de căi
28500
Ecartul dintre căi
100 Hz
Sensibilitatea receptorului
telegrafie 3 µV pentru raport S/Z = min 10 dB
telefonie 3 µV
Distorsiuni
max 10%
Selectivitate
telegrafie : B 6 dB = min 500 Hz şi
B 60 dB =max 3 kHz
telefonie : B 6 dB = min 2,4 kHz,
B 60 dB = max 10 kHz
Consum
250 mA (autonomie min 28 h)
Greutate
max 11 kg (inclusiv bateria de
acumulatori)
Dimensiuni
240 x 90 x 340 mm
Plaja de temperatură
-35 0C.... + 50 0C
.
.
.
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Staţie de radio pentru unde ultra scurte R 1231

Staţia funcţionează în gama frecvenţelor de unde ultra scurte, realizată într-o
construcţie compactă,etanşă la praf şi umiditate. Staţia poate fi mobilă sau
staţionară.
Prezentarea.
1. Staţia este realizată cu 1. unitate de emisie-recepţie R 1231-ER
2. Bloc de alimentare R 1231-BAL
3. Sistem de antene :
3.1 – antene de bandă largă ABL 50
3.2 – antene auxiliare (de bandă largă) AA 50
3.3 – antene baston 3 m
3.4 – antene filare de avarie
4. cabluri
5. telefon de bord (R1241) cu 5 (varianta K) sau 3 posturi (varianta 1)
Livrarea – min.poziţiile 1+2 + 3.1 + 3.2 + 3.4 + 4 + 5. Opţiuni : poziţia 3.3
Tip de modulaţie - Telefonie simplă cu modulaţie în frecvenţă (F 3E)
Alte funcţiuni:
- transmisie şi recepţie de apel tonal (1kHz),
- funcţionare în regim ”receptor de serviciu”
- funcţionare cu comandă la distanţă -500 m (cu BCS)
- funcţionare în regim de retranslaţie (cu BCS)
Staţia poate fi utilizată direct prin joncţiunea garniturii operatorului ( caschetă) la
unitatea R 1231 ER sau la telefonul de bord.
Posibilităţi de funcţionare ale telefonului de bord
- legătură interfonică între posturi, legătură radio pt două posturi, legătură de alertă
Date tehnice
Gama de frecvenţă
26 – 76 MHz
Numărul de căi
50000
Ecartul între căi
1 kHz, - acord automat pe cale
Numărul de frecvenţe program 10
Puterea de emisie
30 W (la putere redusă 6 W şi min 1 W)
Sensibilitatea receptorului
0,5 µV la S/Z = 20 dB (F 3E) şi
la S/Z = 12 dB (A, 1A, J 3E)
Bătaia
20 km
Alimentarea
24 Vcc., - consum max. 14 A
Plaja de temperatură
- 35 0C.....+ 50 0C
Greutatea
aprox 50 kg
Caracteristici mecano-climatice MO 005.0265 grupa 18
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Staţie radio în unde ultrascurte R 3520

Aplicaţii
Staţia radio R 3520 este un emiţător-receptor portabil care operează în unde
ultrascurte, destinată să asigure legătura radio în telefonie simplex MF cu staţii de
acelaşi tip sau similare
Prezentare
Staţia este un aparat portabil, care funcţionează în mers sau staţionar. Staţia se
livrează cu husă de transport cu antene, set de laringo-receptoare, ansamblu de
acumulatori, lot de piese de schimb, documentaţie tehnică.
Opţiuni
1.Staţie radio de lucru
- staţie radio cu alimentare completă
- set laringo-receptoare,
- antenă baston,
- contragreutăţi,
2. Staţie radio industrială :
- staţie de lucru completă,
- antenă filară,
- antenă de avarie,
- acumulatori de schimb, lot PSA
Date tehnice
Gama de frecvenţe
44- 50 MHz
Numărul frecvenţelor fixe
6
Ecartul minim între căi
25 kHz
Tipul de modulaţie
modulaţie în frecvenţă (F 3E)
Funcţionarea
telefonie simplex MF pe o cale
Bătaia staţiei radio
cu antenă baston :7 km, cu antenă filară: 20 km,
cu antenă de avarie 3 km
Puterea nominală în emisie pe sarcină de 75 Ω - 1 W
Sensibilitatea receptorului 1 µV
Alimentarea
acumulatori 12 V/ 2 Ah
Greutatea
2,75 kg
Durata maximă a emisiunii continue
15 min.
Consumul
60 mA max în regim recepţie, 400 mA max în regim emisie
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Radiometru Roentgenometru AD 111 M

Aplicaţii
Radiometru-Roentgenometru AD 111 M este destinat măsurării nivelului de radiaţii
gamma şi contaminării terenului şi lichidelor.
Prezentare
Aparatul este portabil. Acţiunea radiaţiilor nucleare în contorul Geiger-Muller
produce impulsuri de tensiune transformate de amplificatorul normalizator, apoi
integrate şi măsurate cu un instrument de măsură.
Date tehnice.
Gama de măsură

Alimentarea
Semnalizare acustică
Greutatea

0,05 mR/h – 600 R/h în 7 subgame
I – 50 – 600 R/h,
II – 5 - 200 R/ h,
III – 500 - 5000 mR/h, IV – 50 – 500 mR/h,
V – 5 – 50 mR/h,
VI – 0,5 – 5 mR/h,
VII – 0,05 – 0,5 mR/h
2 baterii 1,5 V tip R 20
acumulator 3 V, 6V, 12 V
prezenţa radiaţiilor gama pe subgamele III si IV
2,650 kg

.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Roentgenometru de bord AD 3

Aplicaţii
Roentgenometru de bord este destinat măsurării nivelului de radiaţii gamma într-un
teren contaminat, pe direcţie de deplasare a mijlocului de transport.
Prezentarea
Roentgenometru de bord AD3 este format din : aparat, sondă de detecţie, cablu de
legătură, suport de fixare-amortizare şi piese de schimb şi accesorii.
Detectorul utilizat este o cameră de ionizare cu rol de a transforma energia radiaţiilor
gamma în impulsuri de curent, amplificate de o pentodă care funcţionează în regim
electrometric.
Date tehnice
Gama de măsură

0,1 - 500 R/ h, în patru scări:
I 0,1 – 1 R/h
II 1 – 10 R/h
III 10 – 100 R/h
IV 50 – 500 R/h
Gama de temperatură
- 40 0C ....50 0C
Alimentarea
26 ± 2 V sau 13 ± 1 V
1,2 A pentru U de 12 V
1 A pentru Ualim de 26 V
Dimensiuni - 117 x 118 x 305 mm
Greutatea max.6 kg

.......
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Indicator de radioactivitate AD – 32

Aplicaţii
Indicatorul de radioactivitate AD 32 este destinat să detecteze radiaţiile beta şi
gamma şi să măsoare nivelul radiaţiilor gamma.
Prezentarea
AD 32 este un instrument portabil .
Curentul de emisie recepţionat de unul din detectori este citit pe cadranul unui
instrument de măsură etalonat în R/h (curentul a fost în prealabil amplificat).
Date tehnice
Gama de măsură
Eroarea de măsură
Gama de temperatură
Alimentare
Dimensiuni
Greutate

0,1 – 50 R/h în două subgame
“1,5” = 0,1 – 1,5 R/h şi
“50” = 1,5 – 50 R/h
± 30%
- 35 0C .....+ 40 0C
2 baterii 1,5 V/ 0,6 Ah tip R 12
157 x 78 x 103 mm
1,2 kg

.
.
.
.
.
.
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Detector de mine ZA – 1038

Aplicaţii
Detectorul de mine este utilizat pentru a detecta minele metalice şi nemetalice cu fir
metalic, îngropate în zăpadă, pământ sau ascunse.
Prezentare
Detectorul de mine ZA 1038 este format din:
- cadru de detecţie,
- bloc oscilator,
- alimentator acumulator Cd-Ni,
- cască ce ascultare,
- sondă
Date tehnice
Alimentarea
3,8 ± 0,5 V
Consum
1,7 - 2,5 mA
Frecvenţa oscilatorului cadru este în gama 400 – 460 Hz
Influenţa solului asupra funcţionării detectorului de mine este de 20 Hz pentru o
distanţă de 400 cm la 5 cm de sol
Sensibilitate*
la distanţa între centrul cadrului şi
la deviaţia de frecvenţă (Hz)
obiectul detectat (cm)
min 16
15
13
30
Lăţimea zonei de descoperire pentru o distanţă între centrul cadrului şi obiectul
detectat de 10 cm
lăţimea zonei de descoperire
la deviaţia de frecvenţă (Hz)
(baleiate ) - cm
28
15
18
30
Notă* :caracteristicile sunt valabile dacă obiectul detectat este în aer.
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Dozimetru portabil DET – 2P

Dozimetru mobil DET-2P, este destinat pentru: • măsurări de doză de radiaţii X şi
Gamma • calcul automat al expunerii la radiaţii raportat la cerinţele de tehnică a
securităţii • semnalizare acustică a depăşirii pragurilor periculoase de radiaţii •
aplicarea de corecţii în funcţie de condiţiile de pe vehicule, altitudinea de zbor etc.. •
transmitere de date prin radiotelefon..
Se livrează cu probă exterioară, cablu de conexiune şi amortizoare de şoc.
Pentru aplicaţii navale speciale, poate funcţiona şi cu două probe.
Caracteristici tehnice:
Detector: 2 contoare Geiger-Müller compensate
Cablu pentru probă exterioară: 150 m
Gamă de măsurare: 0.01 m R/h.. .600 R/h
Calcul pentru doze de radiaţii: 0…600 R
Eroare de măsurare: ±30%
Interval de temperatură de funcţionare: -30°C...+50°C
Alimentare: 10…30 V, cu semnalizare acustică a depăşirii
Dimensiuni:
- unitatea principală: 180 x 80 x 250 mm; proba exterioară: 70 x 240 mm
Masa:
- unitatea principală: max. 2 kg ; proba exterioară: max. 0,6 kg
Dozimetru staţionar DET-2S, este destinat pentru: • măsurări de doză de
radiaţii X şi Gamma • calcul automat al expunerii la radiaţii raportat la cerinţele de
tehnică a securităţii • semnalizare acustică a depăşirii pragurilor periculoase de
radiaţii, a timpului de staţionare în zone cu radiaţii şi a descărcării bateriilor •
transmitere de date prin sistemul de comunicaţii F1001.
Este un model staţionar, care include unitatea DET-2 cu baterii şi husă, probă
exterioară cu suport de instalare şi cablu de 150 m, unitatea BAITS de alimentare,
interfeţe pentru transmisia de date şi proba exterioară.
Caracteristici tehnice:
Detector: 4 contoare Geiger-Müller compensate
Cablu pentru probă exterioară: 150 m
Gamă de măsurare: 0.01 m R/h.. .600 R/h
Calcul pentru doze de radiaţii: 0…600 R
Eroare de măsurare: ±30%
Interval de temperatură de funcţionare: -30°C...+50°C
Alimentare: baterii cu litiu (3 x 3,6 V)
Masa: - unitatea DET-2 cu baterii + husă: 0,8 kg
- proba exterioară cu suport: 0,8 kg
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Dozimetru staţionar DET – 2S

Masa - unitatea BAITS cu cabluri de conexiune: 2 kg
- cablu pentru proba exterioară: 20 kg

Grup electrogen GM 4600 M

Grup electrogen
- consum - maxim 1,1 l/h în gol,
max. 2,2 l/h la sarcină nominală
- dimensiuni. 770x560x540 mm, - masa max. 82 kg
Este
destinat
alimentării
autonome a unor consumatori
monofazaţi, ca: instalaţii de aer condiţionat, iluminare, echipament
electronic uşor. Compus dintr-un motor termic şi un alternator, fixate pe un
cadru metalic, care amortizează vibraţiile (prin montare elastică).
Se livrează pregătit pentru funcţionare, după alimentarea cu motorină
Diesel şi ulei de lubrifiere.
Dacă în timpul funcţionării viteza de rotaţie scade sub 40% din cea
nominală, sarcina trebuie deconectată.
Grupul electrogen GM 4600M nu trebuie conectat la reţea !
Caracteristici tehnice
Motorul termic - tip CHANGFA, fabricat în China, monocilindru, 4 timpi,
răcire cu apă, injecţie directă, regulator mecanic de turaţie
- model CF 186 (1D100), putere nominală 5,7 kW, turaţie nominală 3000
rot/min, combustibil motorină Diesel, capacitate rezervor 5,5 l, lubrifiant tip
20W – 20, capacitate lubrifiant 1,6 l
Alternator -tip Partner, fabricat în Franţa, (Leroy Somer), monofazat, cu
autoexcitaţie, condensator de pornire, răcire cu aer, fără reglaj de tensiune,
fără inele sau perii colectoare
- model: LSA35M8, putere nominală 4,6 kW – 1 h la 12 h, turaţie nominală
3000 rot/min, curent nominal 19 A, protecţie la suprasarcină frecvenţă
nominală 50 Hz, grad de protecţie IP23M
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INTREPRINDEREA ELECTRONICĂ INDUSTRIALĂ
Strada Baicului nr 82, Sector 2 Bucureşti

1. Radioreceptor clasa I-a pentru u.s – R 2500
2. Staţia radio R 1180 pe u.s,, staţionară, auto sau pe nave
3. Radioreceptor de clasa I-a - R 2502
4. Staţia radioreleu pe unde decimetrice - R 4010 D
5. Echipament radioreleu pentru transmisiuni telefonice de date
6. Sistem de radiorecepţie R 550 E montat pe bordul elicopterelor
7. Sistem de radiorecepţie R 550 N montat pe bordul navelor
8. Instalaţie numerică de selecţie a ţintelor mobile - INSTM 18
9. Aparat de protecţie video pentru staţiile radar terestre - IPIBAR M1-4
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Radioreceptor clasa I pentru unde scurte – R 2500

Domeniul de utilizare : Este un receptor de clasa I destinat lucrului în telefonie,
telegrafie şi în teleimprimare. Se poate utiliza în centralele de transmisiuni mobile şi
fixe şi la instituţiile care dispun de reţele proprii de legături prin radio şi teleimprimare
la distanţe foarte mari
Poate lucra în cadrul staţiilor de emisie-recepţie sau ca receptor separat în toate
locurile unde necesită un receptor de stabilitate ridicată de frecvenţă, cu mai multe
moduri de lucru (pe uscat sau pe nave maritime)
Date tehnice:
Gama frecvenţelor de lucru – kHz 1400 – 29.999
Ecartul între două frecvenţe de lucru adiacente – Hz - 10 ; 100
Numărul canalelor de lucru :
max 2.859.900
Moduri de lucru
A 1A, A 3E, T 3E, R 3E,
H 3E, T 8E, F 1B, F 7B
Sensibilitate - µV 1–7,în funcţie de modul de lucru
Obţinerea frecvenţei de lucru
Sintetizor
Acţionarea sintetizorului
Comutator (7); Programator,
- Schemă electromecanică
Tahogenerator (acord continuu),
- Schemă electronică
Acord rapid
Stabilitatea frecvenţei generatorului pilot
1,5 x 10-7
Afişaj cu elemente optoelectronice
DA
Alimentare :
- c.a
- V/Hz
220/50
- c.c
- V
24
Consum - A
- c.a. - 220 V
max 0,85
- c.c
- 24 V
max 5,5
Greutate - kg
max 65
Condiţii climatice
- temperatură - 0C
-10 ….. + 50
- umiditate relativă (la +40 0C) - %
95…..98
Completul industrial se livrează însoţit de piese de schimb şi accesorii
.
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Staţia radio R 1180 pe unde scurte, staţionară, auto sau pe nave

Domeniul de utilizare : Staţia radio R 1180 este destinată pentru asigurarea
legăturii radio pe unde scurte (us) putând fi instalată în varianta staţionară, auto sau
la bordul navelor. Numărul mare al frecvenţelor şi modurilor de lucru asigură
compatibilitatea atât cu staţiile radio de tip mai veci cât şi cu cele de tip nou.
Descriere Staţia radio R 1180 permite realizarea legăturilor în telefonie BLU, în
telegrafie auditivă şi în teleimprimare (9 moduri de lucru simplex şi duplex), fără
căutare şi fără reacord. Staţia are un înalt grad de automatizare permiţând luarea
legăturii pe oricare din frecvenţele de lucru fără pregătire prealabilă şi putând fi
acţionată de la distanţă pe linie radio-releu, pe 14 canale de lucru programate.
Compunerea staţiei: emiţător, excitator, radioreceptor, panouri de comandă ale
staţiei radio cu dispozitiv de execuţie în cazul acţionării de la distanţă, sau cu
dispozitiv dispecer, cutia de distribuţie a alimentării, cutia de interconectare, antenele
de emisie, antenele de recepţie, În funcţie de condiţiile de utilizare staţia radio poate
fi livrată în 4 variante
Date tehnice :
Gama de frecvenţă
MHz
1,5 – 30
Ecartul între 2 canale de lucru Hz
10
Tipul modulaţiei
MA şi MF
Puterea nominală a emiţătorului W
400, +2 dB, -1,5 dB
Impedanţa de ieşire
Ω
50
Timpul de acord automat
s
6
Tensiunea de alimentare
V c.a
220,+ 10%,- 15%, 50 Hz
V c.c
24,+ 5, - 3,6
Consum de putere din reţea
kVA
max 2,8
Distanţa de legătură
km
- în gama 1,5 – 10 MHz pe undă directă
min 60
- în gama 10 – 30 MHz pe undă indirectă
min 400
Atenuarea armonicelor
dB
min 50
Atenuarea altor radiaţii parazite dB
min 70
Tipuri de antenă :
baston 4 m şi 10 m,
antene filare de recepţie şi
emisie
Consum de la reţea:
kVA
max. 2,8
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Radioreceptor de clasa I-a R 2502

Domeniul de utilizare: Radioreceptor de clasa I pentru puncte de comandă,
autostaţii, nave militare şi civile, sisteme de recepţie conduse de calculatoare
electronice.
Date tehnice
Gama frecvenţelor recepţionate :
14 kHz – 30,0 MHz
Moduri de lucru conform normelor: A 3E, A 1A, J 3E, R 3E,
CCIR
H 3E, J 8E, F 1B şi F 7B
Acordul pe frecvenţa de recepţie :
- înscrierea frecvenţei prin taste,
- cvasicontinuu cu pas de . 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz
- programat : 40 canale la alegere
Sensibilitatea receptorului :
1 – 5 µV pentru un raport S+S/ Z de 20-12
dB funcţie de filtrul ales pentru recepţie
Selectivitatea faţă de canalul adiacent: min 60 dB
Stabilitatea frecvenţei generatorului
pilot în 24 h :
min 1,5 x 10-7
Stabilitatea frecvenţei receptorului la
factorii destabilizatori mecano-climatici: ± 25 Hz
Filtre de selecţie :
0,1 kHz, 0,5 kHz, 1,4 kHz, 3,1 kHz,
6,8 kHz, 12 kHz
Alimentare la :
- reţea
220 V/50Hz/ - 0,6 A
- sursă de c.c
24 V - 4 A
Reţinere în memorie a datelor în cazul întreruperii accidentale a alimentării
Receptorul, având încorporat microcalculator, toate funcţiile sale pot fi comandate
de la un terminal alfanumeric sau alt receptor R 2502, folosit drept
controler.
Gama temperaturilor de lucru :
-10 0C ....+ 50 0C
Masa receptorului :
cca 50 kg cu accesorii

.
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Staţia radio pe uus R-1070

Domeniu de utilizare: Staţia este un echipament portabil pentru realizarea
legăturilor radio în gama undelor ultrascurte (uus) cu destinaţie militară - în
sistemele de transmisiuni de la eşaloanele batalion şi regiment, sau civilă - în cadrul
exploatărilor petroliere sau forestiere, pe marile şantiere de construcţii, în agricultură
etc.
Descriere Staţia radio poate funcţiona de pe loc sau din mişcare. Poate fi
transportată cu orice mijloc de transport terestru, naval sau aerian şi poate fi instalată
în încăperi încălzite sau nu, în corturi, în teren descoperit etc.
Staţia se livrează într-o ladă de transport împreună cu antenele baston de 1,5 m şi
catarg de 10 m, dispozitive de intrare-ieşire, trei baterii de acumulatoare Cd-Ni
etanşe, documentaţia de însoţire şi lotul de piese de schimb şi accesorii.
Date tehnice:
Gama frecvenţelor de lucru:
20 – 70 MHz;
Ecartul între două canale de lucru: 25 kHz;
Tipul modulaţiei:
F3;
Puterea de emisie:
4 - 8w/ 50 Ω
Sensibilitatea receptorului:
1 µV;
Distanţa de legătură:
15 – 35 km;
Temperatura de lucru:
- 35 0C.... + 50 0C
Durata de funcţionare cu bateriile
livrate:
min. 24 h la un raport E/R de !/5;
Greutatea completului de lucru:
17 kg;
Dimensiuni:
120 x 430 x 390 mm
Sursa de alimentare: baterie Cd-Ni de 12 V 10 Ah.
Componenţa completului de lucru:
- Staţia radio propriu zisă;
- Garnitura microreceptor;
- Antena flexibilă de 1,5 m
- Contragreutatea formată din trei conductoare de 1,3 m liţate, izolate, conectate
împreună la unul din capete;
- Sursa de electroalimentare - baterie Cd-Ni, de 12 V/10Ah;
- Lampă portabilă de 12 V;
- Pernă şi două chingi pentru transport samarizat.
....
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Staţia radio pe uus R-1071

Domeniu de utilizare: Staţia radio este un echipament portabil care lucrează în
gama undelor ultrascurte (uus), şi este destinată pentru realizarea legăturilor radio în
sistemele de transmisiuni ale eşaloanelor batalion şi regiment, lucrând în fonie MF(F
3E) şi telegrafie MA(A 1A), cu acord automat pe frecvenţa de lucru. Poate fi
transportată cu orice mijloc de transport terestru, naval sau aerian şi poate fi instalată
în încăperi, corturi sau teren descoperit. Poate avea şi destinaţie civilă în cadrul
exploatărilor forestiere, pe şantiere de construcţii etc.
Completul de lucru constă din : Staţia radio propriu zisă cu husă de samarizare,
garnitură microreceptor, antenă baston 1,2 m, antenă telescopică pe catarg, antenă
baston prelungit şi filară pentru lucrul din staţionar, 3 cutii de alimentare cu baterii
încorporate Cd-Ni de 12V – 7 Ah şi dispozitiv de alimentare exterioară.
Date tehnice
Gama frecvenţelor de lucru:
30 – 80 MHz;
Ecartul între două frecvenţe de lucru:
1 kHz;
Puterea de emisie: min.
7 W pe 50 Ω ;
Deviaţia de frecvenţă:
max. ± 5 kHz;
- bătaia cu antena baston de 1,2 m în telefonie în mers:
10 – 12 km;
- bătaia cu antena pe catarg în telefonie, în staţionare:
20 – 30 km;
- bătaia cu antena filară în telegrafie, în staţionare:
20 km;
Sensibilitatea receptorului MF pentru un raport S+S/Z de 20dB :max. 1 µV ;
Sensibilitatea receptorului MA pentru un raport S+S/Z de 12dB :max. 0,5 µV ;
Puterea de ieşire în audiofrecvenţă pe 600 Ω:
min. 10 mV;
Selectivitatea la un dezacord mai mare de 30 kHz în F 3E
: min. 75dB;
Selectivitatea în telegrafie A 1A :
min. 600Hz (6dB),
min. 2000Hz (20dB)
Pragul de acţionare a atenuatorului de zgomot în F 3E:
1 µV;
Temperatura de lucru:
- 35 0C..... +50 0C
Durata de funcţionare de la bateria proprie:
5 ore la un raport E/R de 1/5;
Greutatea completului:
10,5 kg.
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Staţie radioreleu pe unde decimetrice R-4010 D

Domeniul de utilizare. Staţia radioreleu R-4010 D asigură legături telefonice duplex
la mare distanţă, între puncte izolate şi unitatea coordonatoare din domeniul militar şi
civil (întreprinderi agricole, forestiere, de foraj, prospecţiuni geologice, etc )
Împreună cu sistemul de curenţi purtători F 3031 se pot transmite în banda de joasă
frecvenţă 300 – 16000 Hz, 4 căi telefonice simultan. Se poate monta pe orice mijloc
auto de transport închis, putând asigura în acest fel coordonarea lucrărilor ce intră în
raza sa de acţiune.
Descriere
Staţia radioreleu R-4010 D are în compunere următoarele elemente:
- Emiţător,
- alimentator,
- Receptor,
- antenă diedru,
- Canal de serviciu,
- antenă coaxială
Date tehnice
Gama de frecvenţe :
390, 600-420, 300 MHz
Numărul de frecvenţe fixe:
100
Deviaţia nominală de frecvenţă :
50 kHz
Dinamica la emisie
min 40 dB
Puterea de emisie :
1,8 W regim normal,
7,2 W regim de putere mărită
Sensibilitatea la recepţie :
7 µV pentru raport S/Z = 26 dB
Fuga maximă a frecvenţei :
± 3 kHz
Mod de lucru :
cu antena diedru sau antenă coaxială
cu intrare de 50 Ω
Distanţa de legătură :
40 km cu antena diedru,
10 km cu antena coaxială din mers,
100–120 km pe o linie de radioreleu cu 2 puncte
de retranslaţie
Alimentare :
220 V/ 50 Hz sau 26 V cc
Gama temperaturilor de lucru
- 35 0C.... + 50 0C
Puterea consumată la reţea:
max 300 W
Dimensiuni de gabarit:
520 x 440 x 680 mm,
Masa :
max 70 kg
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Echipament radioreleu pentru transmisiuni telefonice de date

Domeniul de utilizare. Staţia radioreleu este destinată asigurării unei legături
telefonice duplex, la mare distanţă, în domeniul civil şi militar. Staţia funcţionează
împreună cu sistemul de curenţi purtători cu 3 canale, cu multiplexoare în frecvenţă,
realizând astfel 4 canale telefonice simultan. Se poate monta pe orice mijloc de
transport închis, putând asigura coordonarea unor lucrări ce se desfăşoară pe
suprafeţe mari.
Descriere. Staţia radioreleu are în componenţă următoarele blocuri funcţionale: -1 - blocul duplexor,
2 - blocul emiţător,
3 - blocul receptor,
4 - blocul canal de serviciu,
5 - blocul de alimentare, 6 - blocul amplificator de putere.
Date tehnice:
Bătaia dintre două staţii radioreleu lucrând de pe loc, cu antena canal de undă,
trebuie să fie de cel puţin 40 km fără amplificator de putere şi 60 km cu
amplificator de putere, pentru un raport S/Z de 20 dB, pe oricare din cele 4 căi
telefonice ale sistemului de curenţi purtători..
Staţia radioreleu asigură 161 frecvenţe fixe, cu un ecart de frecvenţe de 75 kHz, în
gama 57 975–69 975 kHz. Pentru fiecare din aceste frecvenţe asigură:
- o deviaţie de frecvenţă de
± 10 kHz pentru banda de 300–16 000 Hz,
- o putere la ieşirea blocului emiţător de 3- 6 W,
- o sensibilitate a blocului receptor de
2 µV pentru un raport S/Z <15 dB
Fuga max. a frecvenţei de lucru a blocului emiţător, pentru variaţii ale temperaturii în
gama – 35 0C..... +50 0C este mai mică de ± 500 Hz.
Staţia radioreleu poate lucra cu antena baston prin intermediul blocului duplexor sau
cu antenă directivă (canal de undă), având posibilitatea retranslaţiei în medie şi joasă
frecvenţă.
Blocul amplificator de putere realizează amplificarea în putere a semnalului
generat de emiţător de la 3-6 W la minimum 20 W
Blocul de alimentare asigură tensiunile stabilizate necesare blocurilor funcţionale
ale staţiei radioreleu pentru o alimentare a acestora de la următoarele surse primare
- reţea ca 220 V, - acumulator 12 V, - sursă de cc 26 V.
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Sistem de radiorecepţie R 550 E montat pe bordul elicopterelor

Sistem de radiorecepţie R 550 N montat pe bordul navelor

APARATE CONEXE, IEI
Instalaţie numerică de selecţie a ţintelor mobile, INSTM 18
Domeniul de utilizare : Instalaţia este destinată să elimine semnalele de la ţintele
fixe şi bruiajele asincrone şi să asigure trecerea semnalelor de la ţintele mobile din
traseele de recepţie ale staţiilor de radiolocaţie.
Descriere : Instalaţia este un echipament numeric organizat pe două canale de
prelucrare :canalul de amplitudine şi canalul de fază.
Canalul de prelucrare a amplitudinii execută selecţia semnalelor din condiţia de
sincronism. Canalul de prelucrare a fazei execută filtrarea semnalelor reflectate pe
baza principiului Doppler.
În continuare, prin funcţia logică “ŞI” sunt validate numai acele semnale care
îndeplinesc simultan funcţia de periodicitate şi mobilitate cerută.
Date tehnice :
Alimentarea de la reţea : 220 V/50 Hz
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Puterea absorbită : 250 VA
Temperatura de funcţionare 0 0C ... + 50 0C // Umiditatea relativă < 95 %
Asigură selecţia ţintelor mobile în cazul unui raport semnal/zgomot > 4 dB
Sensibilitatea pe canalul fazei este de 35 ± 5 mVvv
Atenuarea ţintelor fixe pentru nivele de intrare de 0,5 Vvv este totală

Aparat de protecţie video pentru staţiile radar terestre IPIBAR M1, M2

Aplicaţie Protecţie împotriva semnalelor radar parazite asincrone, în scopul anulării
semnalelor produse de ţintele false într-o zonă protejată.
Date generale. Instrumentul este conceput pentru a fi montat într-o staţie radar
terestră, fiind integrat în lanţul video.
Capacitatea instrumentului este de până la 3 canale video simultane.
Date tehnice
Gama de frecvenţă a impulsurilor de sincronizare (Hz)
375 ± 25
Amplitudinea impulsurilor de sincronizare
(V)
20 – 170
Limitele zonei protejate (pentru un raport S/Z = 1
şi pentru un receptor nesaturat
150—300 km IPIBAR M1
480 km IPIBAR M2
Nivel video de intrare
(V cc)
2,5 – 12
Nivel video de ieşire reglabil (V)
1–8
Puterea consumată
(VA)
40
Tensiunea de alimentare
(V)
220 + 5%, - 10% /50 Hz
220 / 400 Hz
Temperatura de funcţionare (0C ) + 5 ......+ 50 // Umiditatea relativă < 95 %
Dimensiuni
(mm) 164x220x345 // Masa 8,5 kg
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POSTFAŢĂ LA VOLUMUL 2
Prof.dr. ing. Dumitru-Felician Lăzăroiu
Gândirea iniţială, când a demarat ideea scrierii unei istorii a industriei
electronice din România, a fost aceea de a cuprinde într-un singur volum
mărturiile celor ce au creat-o şi dezvoltat-o. Dar entuziasmul vibrant al
contributorilor la conceperea acestei lucrări a fost atât de mare, încât s-au
strâns mult mai numeroase pagini. Ne-am gândit, d-na dr. ing. Nona Millea
şi subsemnatul, să nu înlăturăm sau să reducem practic nimic, deoarece se
redacta o ISTORIE TRĂITĂ chiar de cei care erau actorii acesteia. Aşa s-a
născut volumul 2 privind în mod distinct „electronica profesională”, faţă de
volumul 1 care a tratat despre „electronica de larg consum”. Urmează un
volum 3, dedicat subramurii „tehnica de calcul” şi, dacă viaţa ne va permite
va fi şi un volum 4 „componente” şi electronica în unităţi din afara MICMUE.
Deşi alţi specialişti au scris sau coordonat cel de al 2-lea volum al istoriei
trăite a industriei electronice din România, de altfel cu talent şi cu multă
muncă, postfaţez această parte. Am făcut parte dintre iniţiatorii lucrării, după
cum am făcut parte dintre promotorii acestei industrii din ţara noastră.
Experienţa mea trăită în acest domeniu, încă de la începuturi, mi-a permis
să urmăresc diferitele etape ale unui proces complex şi dificil, care merită să
fie cunoscut de noua generaţie.
Primele aparate electronice profesionale au fost realizate sub conducerea
mea, începând din anul 1960, în cadrul unei secţii noi, special înfiinţată la
uzinele Electronica, dotată pentru acest scop. Astfel s--au fabricat
umidometre pentru agricultura, aparate militare de comunicaţii, căutătoare
de metale şi altele. Ultimele au folosit documentaţie sovietică. Apoi această
activitate s-a amplificat.
După ce am primit alte sarcini, am fost numit în 1969 director general al
industriei electrotehnice, electronice şi de automatizări din cadrul Ministerului
Construcţiilor de Maşini, unde am funcţionat până în 1972, când m-am retras
în învăţământul superior. Am avut alături de mine colective capabile,
specializate pentru producţie, altele pentru dezvoltarea tehnică şi investiţii,
ori pentru finanţarea acestei activităţi. Colegii mei au desfăşurat o activitate
plină de abnegaţie, în ritmuri nemai întâlnite până atunci, în conlucrare cu
Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul, cu Institutul de
proiectări uzine şi cu alţi specialişti.
Acest al 2-lea volum descrie munca dusă cu talent şi multă voinţă şi
abnegaţie de electroniştii generaţiei 1960-1990, cum şi de alţi specialişti :
electrotehnicieni, mecanici, chimişti, fizicieni, economişti etc. pentru
stabilirea strategiei de dezvoltare, iar apoi pentru crearea industriei de
electronică profesională din România. Nu uităm nici pe cei cu studii medii şi
atâţia alţii care au format personalul de execuţie, cu toţii, împreună ştiind să
lucreze la crearea unei noi ramuri industriale de înaltă tehnicitate. Nu uităm
nici pe colaboratorii noştri din institutele de cercetare-proiectare care
depindeau de alte ramuri, cum nici pe specialiştii din organismele tehnice
ierarhice, în primul rând pe cei din ministerul tutelar, cu care s-a conlucrat
bine şi colegial, în cele mai multe împrejurări.
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După canoanele clasice, istoria se scrie de istorici, filozofia de filozofi
s.a.m.d. De data aceasta istoria este scrisă de actorii care au creat industria
electronică, pe baza propriilor activităţi şi nu din studii citite în biblioteci.
Documentele, atâtea câte există, nu pot furniza decât cifre, rapoarte şi dări
de seamă. Ori aici se redau fapte, dar şi interpretări suficient de obiective,
care să constituie efectiv pagini de istorie trăită, aşa cum a fost ea, fără
şabloane şi fără lozinci. Aspectele redate în prezenta lucrare reprezintă
aspecte fine ale vieţii profesionale a autorilor, pentru a lăsa noii generaţii o
imagine a unui efort istoric, care a putut să aibă loc fiindcă au existat o
voinţă comună, o preţuire a raportului cunoştinţă/înfăptuire, o ambiţie
profesională personală, în condiţii istorice date.
Dacă cititorul ajunge până la pagina de faţă, el va putea să înţeleagă mai
bine cum s-a creat şi s-a dezvoltat industria electronică în decursul a 30 de
ani de către generaţia 1960 – 1990.
In descrierea înfăptuirilor prezentate, acestea s-au bazat, în special la
început, pe contribuţii proprii, coordonate pe plan local. Treptat s-a trecut de
la însuşirea experienţei proprii la aceea a elaborării de studii documentate
cu participarea specialiştilor din învăţământul superior, cercetare şi industrie,
ţinând seama şi de experienţa unor întreprinderi electronice din cadrul
CAER (care erau în avans faţă de noi), atât prin conlucrări tehnicocomerciale, cât şi pe baza unor schimburi de experienţă cu acestea. Faza
următoare, decisivă, a constituit-o conlucrarea cu companii electronice din
Europa de Vest şi din SUA, prin achiziţionări de licenţe complexe, know-how
(tehnologii noi) şi echipamente industriale disparate sau sub formă de linii de
fabricaţie. Aceste importuri s-au făcut din ţări care erau cel mai avansate în
domeniu, avans datorat unor condiţii istorice cunoscute, cum şi unei structuri
sociale şi economice ale ţărilor din Vest. S-a sărit astfel peste etape,
creându-se un nou concept, acela al asimilării creative prin metode de
reproducere, dar şi de re-creare, de adaptare. Partenerii noştri externi i-au
felicitat nu de puţine ori pe colegii lor români pentru performanţele obţinute,
dintre care reproductibilitatea, calitatea şi fiabilitatea erau primordiale. S-au
obţinut aprecieri şi pentru termenele scurte în care noile linii tehnologice
erau instalate şi implementate. De exemplu, preşedintele şi directorii
companiei franceze CSF-THOMPSON, cu care am conlucrat la uzinele
„Electronica”, sau preşedintele companiei japoneze Matsushita, cum şi alţii,
pe baza rapoartelor favorabile ale propriilor lor specialişti, au ţinut să mă
cunoască şi să se întreţină personal cu mine, pentru a înţelege cheia
succeselor noastre, neaşteptate pentru ei.
Din propria mea experienţă am înţeles că asimilarea licenţelor nu constituia
o simplă copiere, ar fi naiv să se creadă acest lucru. Asimilarea a implicat
studii, cercetări şi dezvoltări proprii efectuate de serviciile şi laboratoarele
noastre, cum şi conlucrarea cu alte institute de cercetare, proiectare şi
dezvoltare. De exemplu, fabrica de ferite, sau fabrica de aparate radio de la
Iaşi au fost concepute şi realizate pe bază de creaţie tehnico-ştiinţifică
proprie, aceasta din urmă extrapolând tehnologia de la liniile de producţie de
radiocomunicaţii militare în domeniul civil.
Lucrurile nu se petreceau însă lin, sistematic, pe scurt idilic. Existau mai întâi
greutăţi instituţionale pe care colectivele noastre le-au întâmpinat. Astfel,

734

unele hotărâri ale organelor de partid superioare sau locale erau simple
amestecuri, fără nici o competenţă, greu de contracarat. Pe de altă parte,
numirea de persoane competente tehnic şi managerial în structurile
întreprinderilor era dese ori împiedicată de impunerea altor criterii, politice
sau chiar fanteziste, fără nici o răspundere. Tot noi răspundeam dacă
dictatul organelor de partid ieşea prost. Totuşi, prin perseverenţă, elemente
valoroase au putut fi recrutate sau avansate, reuşind să-i trecem pe sub
aceste stranii „furci caudine”.
Alte ori, metode moderne de lucru, de formare profesională la locul de
muncă sau măsuri pozitive pe plan social erau criticate de aceiaşi al căror
deget arătător ştia tot. Ele erau uneori desfiinţate ca fiind de inspiraţie
„capitalistă”, ceea ce atrăgea şi alte consecinţe neplăcute pentru oamenii
care se străduiseră să le implementeze, aşa cum mi s-a întâmplat şi mie.
Nici la trimiterile în străinătate situaţia nu era mai uşoară. Cum să formezi
specialişti în liniile de fabricaţie din Vest cu persoane necalificate în acest
scop, dar agreate politic ? Din aceasta cauză s-au formulat acuzaţii politice
la adresa mea, care mi-au produs neplăceri serioase, până la analiza
îndelungată a activităţii mele şi a uzinei pe care o conduceam, de către o
comisie chiar de la Comitetul Central al partidului. Dar cu eforturi, se reuşea
să se facă propuneri care să fie acceptate până la urmă, după ce altele
fuseseră respinse, cu toată pledoaria noastră obiectivă. Din această cauză
au existat şi rateuri. Te puteai deseori întreba cine era sabotorul programului
de partid şi de stat, nu oare chiar organele partidului-stat ?
În anii ‚80 au intervenit noi restricţii şi anume la importurile din Vest, din
motive bine cunoscute azi. S-a mers până la anularea comenzilor de
materiale strict specifice, legate de tehnologiile importate, înlocuite cu alte
materiale din Est sau din ţară, dar cu caracteristici necorespunzătoare. Până
şi cuprul a fost în mare parte tăiat de la import, ca să nu mai vorbim de
piesele de schimb. Şi totuşi, cu unele concesii, obiectivele dezvoltării ramurii
au fost cât de cât atinse, deşi acestea ar fi putut să fie mai importante şi cu
costuri mai mici.
Un exemplu de performanţe ridicate ale unor produse electronice constă în
aceea că în ultimii 10-15 ani de existenţă, această ramură a exportat
cantităţi importante în Vest, unde caietele de sarcini erau severe, în acord cu
cerinţele moderne de vârf..
Sper ca imaginile obţinute de lectura acestui volum au putut contura
principalele repere ale dezvoltării industriei de electronică profesională şi
anume :
1. Aceasta s-a făcut echilibrat şi adaptat nevoilor ţării pe baza unor strategii
elaborate de specialiştii români din cercetare, industrie şi învăţământ
superior, urmărind în primă etapă să se asigure nevoile economiei naţionale
cu aparate de largă utilitate, chiar dacă acestea se încadrau de regulă în
clasa de calitate „medie” şi nu „superioară”. Pentru prima etapă problema
exportului acestor echipamente nu era pe prim plan, fiindcă cererile interne
de echipamente de electronică profesională erau foarte mari şi eficienţa se
exprima prin renunţarea la importul lor.
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2. Prin electronizarea economiei naţionale s-au urmărit două direcţii, prima
fiind dotarea tehnologică a diverselor ramuri industriale în scopul creşterii
productivităţii, a calităţii şi securităţii muncii, iar a doua a fost creşterea
nivelului de performanţă al unor produse destinate exportului prin înglobarea
electronicii – pentru a fi competitive pe piaţa vestică, în scopul obţinerii de
fonduri valutare, care să compenseze balanţa de plăţi. Un exemplu grăitor
este cel al maşinilor unelte cu comandă numerică, domeniu în care România
a ajuns să ocupe locul 9 în exportul mondial.
3. În proporţie de peste 90 % dezvoltarea electronicii profesionale s-a făcut
prin efortul propriu al cercetătorilor din ICE, învăţământ şi institutele armatei,
a celor din unităţile cu activităţi conexe – legate de dezvoltarea bazei
materiale şi a aplicaţiilor punctuale - precum şi a inginerilor din serviciile
tehnice ale unităţilor productive – în principal IEMI, IEI şi Electromagnetica care au dezvoltat tehnologiile de fabricaţie competitive
4. La finele perioadei analizate, electronica profesională din România,
practic inexistentă până la începutul anilor 1960, a reuşit să se facă
cunoscută pe piaţa concurenţială din vest şi să-şi creeze o tradiţie proprie
pozitivă, marcată de nume de referinţă în domeniul concepţiei, totodată
asigurând şi formarea unei mâini de lucru calificată şi stabilă, ataşată
domeniului.
E posibil că şi aici, ca şi în volumul precedent, poate nu s-a reuşit să se
scoată în evidenţă dificultăţile şi realităţile sociale în cadrul cărora aceste
procese aveau loc, în care preocupările profesionale erau artificial
complicate de interferenţe ale capitalismului de stat, cu economia de
comandă şi o puternică dictatură dogmatică. De aceea, alături de dificultăţile
pe care noul le întâmpină întotdeauna, au existat şi insuccese, pierderi,
neatingerea la timp a unor obiective. Dar asemenea aspecte nu pot să
umbrească realizările obţinute şi prezentate aici.
Lucrarea şi-a propus iniţial să se oprească la anul 1990, când în România sa schimbat ordinea politică, economică şi socială printr-un proces
revoluţionar. Numai că, deficienţele extrem de importante ale unor reforme
economice greşite au lovit în dezvoltarea industrială a ţării, iar industria
electronică a figurat printre cele mai atinse negativ, Practic unităţile descrise
în acest volum ICE şi IEMI - pivoţii industriei electronicii profesionale
româneşti - nu mai există astăzi nu doar economic, dar nici fizic, motiv
pentru care lucrarea a continuat prezentarea lor până la nedoritul final,
Trebuie subliniat că nu criza economică mondială este responsabilă de
dispariţia electronicii profesionale româneşti, aşa cum se insinuează de
politruci pentru a scăpa de vinile evidente. Astfel ICE-ul a fost privatizat în
1999 şi a fost demolat în 2006, şi tot în 2006 – când după expresia prim
ministrului de atunci „economia duduia” - acţionarul majoritar a lui IEMI a
forţat falimentarea – iar în 2009/2010 clădirile au fost demolate. Este
sarcina altor specialişti să demonstreze că cele două acţiuni au fost corelate,
prin intermediul unor aşa zişi investitori străini şi autohtoni şi că „eminenţa
cenuşie” a acestor acţiuni este de fapt acţiunea unor societăţi specializate în
falimentarea unor unităţi economice, în vederea valorificării terenului deţinut,
situat în zona centrală şi locuibilă, cu valoare crescută în economia de piaţă
de după 1990. Răspunderea colectivă şi personală revine organelor statale
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care şi-au luat mâna de pe industrie, fie din necunoştinţă de cauza
profesională, fie din noi condiţii dogmatice, fie chiar şi din interese meschine,
împotriva interesului naţional.
Regresul industrial care a avut loc în România i-a determinat pe unii
„nostalgici”, sau pe unii necunoscători ai proceselor economice, să aducă
laude defunctului regim comunist, prin comparaţii neprofesionale sau
simpliste, ceea ce nu este acceptabil. Erorile grave ale unora nu justifică
comparaţii non-globale cu aspect generalizant. În aceste cazuri, se pierd din
vedere comparaţiile cu nivelul industrial european, investiţiile nerentabile,
lipsa de competitivitate tehnică şi economică, inutila şi stupida izolare
internaţională.
În orice caz, orice acuzaţie a aşa ziselor laude pe care autorii lucrării de faţă
ar încerca, chipurile, să le aducă defunctului regim sunt strict răutăcioase
sau au caracter jignitor pentru autori. În România, la un moment dat, s-au
făcut investiţii importante pentru dezvoltarea industriei electronice, tot aşa
cum s-a procedat în toate ţările industrializate. O comparaţie internaţională a
acestei situaţii arată că eforturi mult mai importante pentru dezvoltarea
sectorului electronic au fost depuse în ţările occidentale, aşa zis „capitaliste”,
iar ţările zise „socialiste” au rămas mult în urmă, între altele în lipsă de
capitaluri şi de specialişti, cu tot caracterul de comandă al economiilor lor. În
orice caz, efortul făcut pentru industria electronică în ţările CAER, inclusiv la
noi, a fost financiar insuficient şi tardiv. Statisticile internaţionale, mai ales
cele ale OECD, arată clar aceste aspecte prin cifre irefutabile.
De asemenea să nu uităm că industrializarea forţată s-a făcut cu sacrificii
sociale enorme. In prima parte a regimului comunist, fondurile pentru
industrializare s-au obţinut prin jefuirea sistematică a ţărănimii, cum şi prin
supra-exploatarea acesteia de-a lungul întregii perioade de care ne ocupăm.
Iar după epoca anilor 1970-1975, industrializarea şi plata datoriilor externe
s-a făcut prin sacrificarea treptată a nivelului de trai al întregii populaţii a ţării,
cu un fond de acumulare de cca 30%, în timp ce în ţări dezvoltate acesta nu
depăşea 10%. Concepţiile greşite ale industrializării României nu au putut
impieta asupra realizărilor obţinute, dar au creat dezechilibre, sectoare
bazate exclusiv pe importuri, cum şi dificultăţi umane, materiale şi financiareconomice. O perioadă relativ echilibrată a fost foarte scurtă şi anume în anii
1960-1970, când România dispunea de credite în valuta Vest, de ordinul
multor miliarde de dolari US. Acesta este portretul general al epocii în care
s-a creat şi dezvoltat industria electronică. Nu ne propunem să facem o
analiză de fond nici a orânduirii social-economice, nici a orânduirii postdecembriste, nu acesta este scopul urmărit. Dar am schiţat, totuşi, cadrul
general al regimului de până în 1989, cum şi cel al regimului de după 1989,
fără de care nu se poate înţelege mare lucru.
Rămâne ca noua generaţie să înveţe, dacă se poate, din eforturile generaţiei
precedente, studiind fenomenele obiective ale economiei în dezvoltarea
ansamblului ţării, sau în aceea a unor ramuri purtătoare de progres tehnic,
economic şi social.
Paris – oct 2012
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DESPRE AUTORI
Nona MILLEA
Dr. ing.
E-mail: nonamillea@gmail.com

Locul şi data naşterii : 26 06 1933 – Valea Mare Podgorie, jud Argeş.
Necăsătorită, un fiu - Liviu şi un nepot - Marius
Studii:

•
•

1939 - 1951 Şcoala primară şi generală la Mediaş - Liceul Ludwig Roth;
1956 - diplomă inginer I.P.B. Facultatea de Electronică şi
Telecomunicaţii, cu calificativul FB, Şeful Comisiei de licenţă prof.dr.ing. Remus Răduleţ – a propus-o pentru Diplomă de merit, pe
care n-a primit-o, probabil fiindcă fusese exclusă din UTM.

•

1971 - diplomă doctor inginer, Institutul Politehnic Bucureşti, conducător
de doctorat - prof.dr.ing. Gheorghe Cartianu;

•

1973 - diplomă postuniversitară în management, CEPECA, 1973.

Activitate profesională:

•

1956 – 1960, Radio Popular/ Uzinele Electronica,
 Inginer stagiar, activitate:
- proiectat şi pus în fabricaţie primul radioreceptor de clasă
superioară cu MF din ţară şi lucrări de mai mică anvergură
privind construcţia de aparate de măsură pentru benzile de
montaj,
- profesor la catedra radio (cumul) la Şcoala Post Liceală
Iosif Rangheţ.

•

1961 – 1969, ICPE - Institutul de Cercetări şi Proiectări Electrotehnice
 Cercetător ştiinţific, apoi şef laborator cercetare, activitate :
- organizat şi condus primul laborator de fiabilitate din
ramura electronică şi din ţară, înfiinţat în 1964.
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- creat baza tehnică – metolologii, norme, standarde de
calitate şi fiabilitate – valabile pentru industria electronică, pe
toată durata de existenţă a acesteia.

•

1970 – 1990 CNST - Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie expert în electronică – responsabil ramura electronică şi
electrotehnică pentru cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
tehnologică şi implementarea progresului tehnic, activitate
Coordonat Programe de cercetări interdisciplinare:
- Programul prioritar Electronica şi domenii conexe (aplicaţii în
medicină, geologie )
- Programul naţional de Noi surse de energie,
Elaborat prognoze şi studii de dezvoltare a ramurii electronice şi de politica
ştiinţei – cercetare, dezvoltare, microproducţie,
Participat ca reprezentant al ţării la CEE/secţia Electro şi secţia Noi surse de
energie, la UNESCO, şi ca reprezentant al CNST la CAER,
secţia ştiinţă.


Pentru activitatea depusă a primit medalia Meritul ştiinţific.



La 26 dec 1989 a fost numită Vicepreşedintă interimar la CNSTfuncţie pe care a deţinut-o până la trecerea instituţiei în
subordinea Ministerului Învăţământului, sem I 1990, dată la care
a cerut pensionarea pentru limită de vârstă.

1990 – până în prezent:
 După pensionare a participat cu lucrări memorialistice la diferite
manifestări ale ramurii electronicii, la Electronica, OSIM şi
muzee, care au fost publicate.
 Din dec 2011 este membră a CRIFST- Comisia Română pentru
Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii, a Academiei Române, în
care a fost prezentă şi anterior mulţi ani, cu comunicări despre
istoria electronicii.
 În prezent coordonează lucrarea “Electronica românească - o
istorie trăită”, primul volum a apărut în aug 2011.
Publicaţii şi comunicări :

•
•
•
•

36 articole publicate în reviste din ţară şi străinătate, în timpul perioadei
active;
peste 100 fişe publicate în Lexiconul Tehnic Român, cu menţionarea în
lista autorilor;
teza de doctorat;
comunicări la şedinţe ale CEE, 1980, 1982, 1984, 1988 şi UNESCO
1974, care apar în documentele sesiunilor sub denumirea ţării.
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Gheorghe BĂLAŞA
inginer

Locul şi data naşterii – 9 iunie 1934 Bucureşti
Căsătorit
Studii .

•
•
•
•

1941 – 1945 Şcoala primară Bucureşti
1945 – 1949 Liceul Gheorghe Lazăr Bucureşti
1949 – 1953 Şcoala Medie tehnică de electrotehnică Iosif Rangheţ Diplomă de tehnician în specialitatea Aparate electronice şi
telecomunicaţii recomandat pentru examen de admitere la Academia
Militară Tehnică unde a fost admis în sept 1953.
1953 – 1958 Facultatea de electronică-transmisiuni

Activitate profesională
1. Oct 1958 – nov 1963 angajat la Aerodromul militar Deveselu –
raion Caracal, unde a asigurat disponibilitatea echipamentelor de radio
comunicaţii , radionavigaţie, radiolocaţie şi a sistemului de lansare-dirijare a
rachetelor de la bordul avioanelor supersonice MIG-19 şi MIG-21
În
această perioadă a efectuat un stagiu de pregătire în URSS pentru
preluarea documentaţiei echipamentelor din aerodromul militar Deveselu. La
întoarcere a ţinut cursuri de însuşire a noilor echipamente cu personalul din
subordine şi cu personalul navigant de pe alte aerodroame din ţară, care
urmau să fie dotate cu acele tipuri de echipamente
La 4.11 1963, în urma unei operaţii chirurgicale lombare a fost
trecut în rezervă, fiind clasificat inapt serviciului militar în timp de pace, apt
limitat gr.II la război.
Pentru activitatea depusă a primit Meritul militar clasa II-a şi I-a
2. 11.02 1964 – 08.06 1967 angajat la IPRS – Băneasa, Serviciul
Constructor şef, laboratorul de încercări unde a efectuat :
- încercări de tip pentru familiile de produs aflate în fabricaţia
curentă pe bază de licenţă şi a celor asimilate lor,
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- încercări de fiabilitate
3. 08.06.1967 – 18.01.1969 transferat la MICM – Direcţia Generală
de electronică şi automatizări – Serviciul Tehnic pentru urmărirea planurilor
tehnice şi omologarea produselor la IPRS Băneasa, IPEE Curtea de Argeş,
F.Ferite Urziceni
4. 18.01 1969 a fost transferat la ICE – pe bază de concurs de
cercetător ştiinţific principal de unde s-a pensionat în 1990.
În ICE a avut următoarea activitate :

•

18.01. 1969 – martie 1970 a îndeplinit atribuţiile funcţiei de secretar
ştiinţific (titularul fiind la specializare în străinătate);

•

martie 1970 – aprilie 1971 a fost cercetător în laboratorul de radio
comunicaţii ;

•
•

aprilie 1971 – decembrie 1978 a fost şeful Laboratorului de încercări
mecano-climatice, norme interne, standarde prognoze, eficienţă
economică, colaborare CAER a ICE ;

ianuarie 1979 - ianuarie 1990 a fost Director adjunct ştiinţific al ICE
A fost împuternicit pentru convenţia CAER de cercetare a aparatelor
electronice pentru medicină şi biologie.
Evoluţia pe plan ştiinţific a fost : cercetător principal gradul II din
aprilie 1978 şi cercetător ştiinţific gradul I din nov 1985
A primit Medalia « 25 de ani de la proclamarea Republicii » şi
Medalia “ Meritul ştiinţific”

Ion CONSTANTINESCU
Dr. ing.
Email ion.constant@gmail.com

Data şi locul naşterii: 03 Octombrie 1941, Costeşti, jud. Vâlcea
Necăsătorit.
Studii:
• Şcoala elementară (7 clase), com. Costeşti-Vâlcea, 1948-1954
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•
•
•
•

Liceul de băieţi nr.1, Rm Vâlcea, 1955-1959
Şcoala tehnică de metrologie, Bucureşti, 1959-1962
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, I.P.B, 1962-1967
Facultatea de Electrotehnică şi Energetică, IPB - doctorat sub
conducerea prof. dr. doc. Gh. Hortopan, 1982-1987

Activitate profesională:
Locuri de muncă:
• Institutul de Cercetări Electronice (ICE), Bucureşti, 1967 – 1993,
cercetător ştiinţific gradul II
• Institutul Politehnic Bucureşti (azi, Universitatea POLITEHNICA),
1976 – 2008, cadru didactic asociat la facultăţile: Electrotehnică şi
Electronică & Telecomunicaţii
• S.C. B&C Microsystems România, Srl, cu obiect de activitate,
cercetare-dezvoltare în domeniul electronicii şi computerelor: 1993 prezent, cercetător ştiinţific II, administrator şi director
Cercetare - dezvoltare
- Conducător de proiect la: 23 Contracte la ICE şi 23 Contracte la
B&C Microsystems Romania SRL;
- Comunicări ştiinţifice: 32, publicate în volume la Sesiuni ştiinţifice
în ţară şi în străinătate;
- Articole ştiinţifice: 12, publicate în reviste de electronică din ţară şi
străinătate;
- Teza doctorat: Contribuţii la măsurarea numerică a mărimilor
neelectrice
- Un brevet de invenţie
Redacţională
Redactor la revista ELECTRONICA XX,1982–1986 şi la Buletinul de
Informare Internă, editate la ICE,Bucureşti,1982–1986 şi 1984-1988
Didactică
- Ore de laborator, proiecte de an si de licenţă, la Facultăţile de
Electronică şi Electrotehnică, Universitatea Politehnica Bucureşti, 1976 –
2008
- Referent şi participant în comisie de doctorat la Facultatea de Electronică,
UPB 2004
- Curs si laborator: “Despre circuite logice programabile”, pentru
masterat, Facultatea de Electrotehnică, UPB: 1994 – 1997
Activitate extraprofesională
Articole publicate în România Liberă_Aldine (1), Revista 22 (5),
Dilema veche (doar la pagina cititorilor)
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Theodor DRAGOMIR
inginer
E-mail : th_dr2004@yahoo.fr

Data şi locul naşterii: 11 sep. 1948, com Ciolăneşti, jud. Teleorman,
.(unde a copilărit cu urmaşii lui Moromete…a lui Marin Preda)
•
•
•

Studii
1955-1962 –Şcoala generală– CIOLĂNEŞTI,
1962-1966-Liceul teoretic Roşiorii de Vede, pe unde trece VEDEA,
unde Zaharia Stancu a scris Pădurea nebună,
1966-1971-I.P.B, Fac. ELECTROTEHNICĂ, Secţia maşini şi aparate
electrice, discipol al academicianului Remus Răduleţ
Activitate profesională

•
•
•
•
•
•
•
•

Locuri de muncă
1971-1974-Inginer stagiar la Institutul de Cercetări Electronice - ICE
1974-1976-Cercetător ştiinţific ICE Secţia ferite moi şi dure,
1976-1988-Şef secţie prototipuri şi microproducţie echipamente ICE,
1988-1989-Secretar ştiinţific ICE,
1989-1999-Director divizia producţie ICE,
1999-2003-Director tehnic ICE,
2003-2004-Director General ICE,
2004-prezent-Director Departament Producţie SC ANTRICE SA
(fabrică surse de electroalimentare pentru telefonie fixă şi mobilă)

Experienţă profesională
În facultate, a abordat tema de cercetare “Studiul câmpurilor
magnetice învârtitoare la maşinile electrice cu număr fracţionar de
crestături pe pol şi fază”. În continuare tema a fost extinsă în cadrul
proiectului de maşini electrice la U.M.E.B., prin optimizarea alegerii
numărului fracţionar de crestături pe pol şi fază cu ajutorul calculatorului.
Examenul de diplomă susţinut cu acestă temă a fost notat cu 10.
În perioada în care a lucrat ca cercetător ştiinţific la secţia ferite a
abordat 8 teme de cercetare în domeniul feritelor moi şi dure cu finalizare în
producţie, în Secţia de ferite sau la Fabrica de Ferite Urziceni.
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A participat şi condus activitatea de realizare a următoarelor utilaje
de producţie:
• Cuptoare tunel electrice pentru presinterizare şi sinterizare ferite,
• Cuptoare cameră pentru sinterizare piese din ferită,
• Cuptor tubular pentru sinterizare pulberi de ferită,
• Maşini de turnat la cald sub presiune a pieselor din ferită,
• Utilaj pentru testarea formelor de cablu la echipamentele
electronice,
• Tehnologie şi utilaje pentru plantarea componentelor electronice şi
lipire cu val, în cadrul programelor de modernizare a producţiei.
În perioada 1977-1978 a condus activitatea de dezvoltare a
microproducţiei, prin construirea unei noi clădiri S+P+2.
În cadrul secţiei de prototipuri şi microproducţie echipamente
electronice, a condus activitatea de introducere în fabricaţie şi fabricarea a
peste 40 tipuri de aparate şi echipamente electronice solicitate de economia
naţională în unicate sau serii mici, cele mai reprezentative fiind:
• Betonoscoape, destinate controlului calităţii betoanelor în
construcţiile civile şi industriale.
• Detectoare de metale, destinat fabricilor de nutreţuri concentrate, cu
scopul de a descoperi eventualele metale din acestea.
• Nivostate, destinate silozurilor de cereale pentru controlul gradului
de încărcare a acestora.
• Relee de timp, destinate automatizării proceselor din industria
textilă.
• Vibrometre fixe şi portabile, destinate măsurării vibraţiilor în lagărele
maşinilor rotative mari (turbine, ventilatoare ş.a.)
• Tester de avans şi turaţie, destinat industriei auto.
• Tensometre electronice, pt. măsurarea cuplului la maşini rotative.
• Sisteme automate pentru măsurări de tensometrie în 100 şi 1000 de
puncte, destinate analizării structurilor clădirilor şi podurilor.
În domeniul aparaturii medicale au fost fabricate prin microproducţie
multe aparate de serie mică sau unicat, din care menţionăm:
• Electroşoc, Hemoglobinometru, Instalaţie de monitorizare a
parametrilor specifici din ATI, Injectomat ş.a.
• Echipamente pentru fabricarea tuburilor de cinescop, destinat ICIN.
• Instalaţie de supraveghere a circulaţiei navelor pe canalul DunăreMarea Neagră.
• Instalaţie de supraveghere a câmpurilor de sonde de petrol (mod de
funcţionare, cantitatea de petrol extrasă, arderea motoarelor
electrice, ruperea curelelor de transmisie, blocarea pompelor etc).
• Dispecerate de transmisiuni destinate secţiilor de poliţie.
• Antenă patină, conectori pentru antena fantă din tunelul de metrou,
unitate de apel selectiv, unitate de comandă şi comunicaţie pentru
conducătorul de tren, toate destinate metroului Bucureştean.
• Geamandură hidroacustică şi echipament panoramic destinat
unităţilor de pază de coastă.
• Sistem de traducere simultană în 6 limbi, destinat sălilor de
conferinţe.
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•

Filtre şi oscilatoare cu cuarţ (OCXO, TCXO)...

Radu ENESCU
Inginer
E-mail: radu.enescu43@gmail.com

Data şi locul naşterii: 24 Iulie 1943, Chişinău, Republica Moldova
Starea civilă: Căsătorit, un copil
Studii
• Inginer, Specialitatea Radiotehnică, diplomat al Institutului Politehnic
Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, 1966.
• Curs postuniversitar: Microprocesoare şi microcomputere, Facultatea
de Automatică, Institutul Politehnic Bucureşti, 1986.
Experienţă profesională şi specializare:
• Bursă de studii postuniversitară, 1973/1974 la Centrul de Cercetări al
Radioteleviziunii Italiene-RAI Italia, tema: Zgomotul în sinteza frecvenţelor.
• Bursă de studii postuniversitară, domeniul de studiu: Management
industrial, Siemens AG, Marketing Consulting Service, Germania, 1991.
• Cercetarea şi dezvoltarea echipamentelor de radiocomunicaţii emiţătoare, receptoare şi antene pentru aplicaţii militare şi profesionale.
• Proiectarea, instalarea şi punerea în funcţie de sisteme de
radiocomunicaţii şi supraveghere radio, pentru aplicaţii profesionale.
• Managementul activităţilor de cercetare-dezvoltare./Management ind.
Activitate profesională :
2009 – prezent: Pensionar
2000 – 2009: Şef serviciu compatibilitate electromagnetică,
Inspectoratul General pentru Comunicaţii-IGC, azi Autoritatea Naţională
pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii – ANCOM, Bucureşti.
1998 – 2000: Consilier, noi tehnologii în telecomunicaţii, TELEROM
PROIECT SA, Bucureşti.
1996 - 1998: Cercetător ştiinţific principal gr. I, responsabil pentru
programul de acces radio în bucla locală, Institutul Naţional de Studii şi
Cercetări în Comunicaţii - INSCC., Bucureşti.
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1994 - 1996: Director general ANTRICE SA, Buc., soc.mixtă româno
-italiană (cercetare, dezvoltare, producţie staţii energie pt. telecomunicaţii).
1991 - 1994: Director general la – ICE. Bucureşti
1978 - 1991: Şeful laboratorului staţii radio US – ICE Bucureşti
1990 - 1994: Cercetător ştiinţific principal gr.I – ICE Bucureşti.
1981 - 1990: Cercetător ştiinţific principal gr.II – ICE Bucureşti
1975 - 1981: Cercetător ştiinţific principal gr.III - ICE Bucureşti
1971 - 1975: Cercetător ştiinţific – ICE Bucureşti
1967 - 1971: Inginer - ICE Bucureşti.
1993 - 1994: Membru al Colegiului Consultativ pt Cerc. şi Dezvoltare
1992 – 2000: Consultant part-time la SCIENT CONSULT SRL. –
realizând studii-expert pt. managementul activităţii de cercetare-dezvoltare.
1992 – prezent: Membru al comitetelor tehnice de standardizare CT30 Compatibilitate electromagnetică şi CT-6 Echipamente radio din cadrul
ASRO - Asociaţia română de standardizare.

Ştefan DINCĂ
Inginer

Data şi locul naşterii: 31 12 1931, oraş Constanţa
Necăsătorit, o fiică (Ruxandra), un nepot (Ştefan) – cetăţeni canadieni,
stabiliţi în Montreal
Studii
1938 –1942 Şcoala primară în oraşul Constanţa
1942 -1950 Liceul Mircea cel Bătrân – Constanţa
1950 –1954 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de
Mecanică, Secţia Maşini Unelte. În anul 1954 a fost starostele
(responsabilul) grupei de studenţi.
Practicile de studii efectuate la:
- Uzinele 23 August - Bucureşti, Steagul Roşu - Braşov
şi Intreprinderea de Maşini Unelte Arad.
Stagiul militar efectuat în cadrul Politehnicii la:
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- UM Blindate – Târgovişte,
- Şcoala de ofiţeri – Sibiu,
1955
Examenul de diplomă IPB cu tema: “Maşină automată orizontală – pentru alezat cilindri” (conducător proiect
asistent ing Ghelişel - director tehnic la Uz. 23 August)
1971–1973 student (cu scoatere din producţie) la Academia de Studii
Ştefan Gheorghiu – Bucureşti
1998
Cursuri seminar de « adoptare europeană » cu durata de o
săptămână la « Centre International de formation europeenne »
de la Esneux – Belgia
Vizite de lucru la :
- Sediul Uniunii Europene de la Bruxelles,
- Mastricht, Olanda
Activitatea profesională
1954 - Angajarea la UM 03587, Întreprinderea ACRA -3, ca angajat civil
1962 – 1971 – Director IAMSAT (construcţii montaj)
1991 - 1973 - Director tehnic de producţie la CIETV
1973 - Director Întreprinderea Conect
1973 -1985 - Director Întreprinderea IEMI
Alte activităţi
În Constanţa (1948 – 1950) – în timpul vacanţelor de vară, din cauza
lipsurilor din familie (tatăl dat afară – deblocat etc)
a) Angajat în port la PCA ca hamal la ciment şi cherestea, împreună cu
un vecin “Catană”
b) Brigadier la construcţia « Tunelului de la Predeal » în cadrul brigăzii
V-a UAER – Dobrogeana (CTA ‘ Tulcea) – conducător de brigadă
« Khun »
c) Deputat, la Bucureşti – 1964 -.1967 - 3 ani la rând – la Sectorul 1.
Distincţii primite
- Ordinul Muncii – pentru punerea în funcţiune a furnalului de 700 m.c.
de la Combinatul Siderurgic Reşiţa
- Ordinul Steaua Republicii
- 7 medalii militare şi civile aniversare
- Diploma IEMI pentru activitate deosebită
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Nicolae George DRĂGULĂNESCU
Profesor universitar, dr.ing.
E-mail: nicudrag@artelecom.net; nicudrag@yahoo.com
Internet: http://www.ndragulanescu.ro

Data şi locul naşterii: 10.05.1947, Bucureşti
Studii
• 1965-1970: Institutul Politehnic – Bucureşti, Inginer electronist
• 1985-1991: Doctor - inginer în electronică, Institutul Politehnic
Bucureşti
• 1993-1994: Master, specializat în managementul calităţii, Ecole
Supèrieure de Commerce de Paris / France
• 1994-1998: Doctor în litere şi ştiinţe, Université Paris X / France
Stagii
• 1993 : Centrul de Pregătire în Informatică , Bucureşti (perfecţionare )
• 1995-1996: Carl Duisberg Gesellschaft, Köln / Germania,
Managementul IMM în economia de piaţă (curs)
• 1997: European Foundation for Quality Management. Asesor EFQM
- Premiul European pentru Calitate
• 1997: Association for Overseas Technical Scholarship, Yokohama
/Japonia; Managementul calităţii în Japonia
• 1997-1998: Deutsche Gesellschaft für Qualität / European
Organisation for Quality; Auditor DGQ/EOQ pentru calitate, Manager
DGQ/EOQ pentru sistemele calităţii
• 1998: Université Paris VI / Franţa: Visiting Professor
• 1999: Université de Nantes (IRESTE ): Visiting Professor
• 2000: Deutsche Gesellschaft für Qualität: reprezentant al
Managementului pentru Protecţia Mediului
• 2000: ENSEA, Cergy Pontoise/ Franţa: Visiting Professor
• 2000-2001: University of Pittsburgh / SUA: Visiting Professor
(Fulbright Post-doctoral Scholarship)
• 2001: Institutul Naţional de Dezvoltare Economică, Bucureşti:
Marketing internaţional (curs)
• 2001: Fundaţia "Premiul Român pentru Calitate - J.M.JURAN",
Bucureşti: Evaluator/ Asesor
Activitate profesională :
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•

1970-1976: Inginer electronist, Intreprinderea de Aparate Electronice
de Măsură şi Industriale - IEMI - Bucureşti.
• 1971-1976: Asistent universitar asociat, Institutul Politehnic
Bucureşti, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii.
• 1976-1991: Asistent universitar titular Institutul Politehnic Bucureşti,
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii.
• 1977-1981: Şef de lucrări,Institut des Telecommunications-Oran,
Algeria.
• 1990-1992: Presedinte, Ministru Secretar de Stat, Comisia Naţională
pentru Standarde, Metrologie şi Calitate (Guvernul României).
• 1991-1996: Şef de lucrări titular, Universitatea Politehnică Bucureşti,
Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii.
• 1996 - în prezent: Profesor universitar titular, UPB, FEETI
Lucrări publicate şi domenii de interes
• 2 teze de doctorat
• 1 teză de master
• 68 cărţi şi manuale tehnice şi ştiinţifice
• 76 articole şi comunicări ştiinţifice şi tehnice
• Electronică analogică, Ştiinţa şi Tehnologia Informaţiei,
Managementul calităţii
Diverse: Membru în :
• American Society for Information Science and Technology / SUA
• American Society for Quality / SUA
• Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Bucureşti
• Fundaţia Română pentru Promovarea Calităţii, Buc. (secretar gral)
• Liga de Cooperare Cultural-Ştiinţifice România-Franţa, Bucureşti (şi
preşedinte)
• Expert şi consultant internaţional (ONUDI, PHARE/TACIS)
• Auditor DGQ/EOQ pentru calitate
• Asesor EFQM - Premiul European pentru Calitate
• Asesor FPRC-JMJ - Premiul Român pentru Calitate "J.M.Juran"
• Menţionat in WHO'S WHO IN THE WORLD (1998,1999, 2000,2001)
Publicaţii relevante:
• Nicolae George DRAGULANESCU, INFORMATION SCIENCE AND
TECHNOLOGY. GENESIS AND EVOLUTION. Danbridge Press,
New York, USA, 2007.
• Nicolae George Drăgulănescu. Emerging Information Society and
History of Information Science in Romania. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, vol.53,No.1 / 2002,
pp. 41-46, 2002.
Teze şi disertaţii: 1 teză de master
Nicolae George Drăgulănescu. Contribution a l'histoire de la science et
des techniques de l'information. Approche biculturelle franco-roumaine /
Contribution to the History of Information Scence and Technology. A
Bicultural French-Romanian Approach,. 1999
Nicolae George Drăgulănescu. Tehnologii şi echipamente electronice de putere
pentru valorificarea unor resurse geologice / Power ElectronicsTechnologies
and Equipments for Geologic Resources Exploitation, 1991.
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Agenor-Dimitrie SCARLATESCU
Colonel Inginer

Data şi locul naşterii 29 iulie 1936 Timişoara
Şcoli
- Liceul Radu Greceanu, Slatina
1961 – Absolvent cu diplomă de licenţă a Facultăţii de Electronică din
Academia Militară Tehnică
1962 - 1963 Curs de perfecţionare pentru staţii radio de putere mijlocie şi
mare (Moscova)
1969 – Cursurile programului de informare în “Conducerea întreprinderii” la
Centrul de perfecţionare a pregătirii cadrelor de conducere, CEPECA
1978 - Curs de perfecţionare pentru aparatura de secretizare telefonică şi
telegrafică (Moscova)
1986 - Curs de perfecţionare post academică pentru ingineri
Experienţă profesională
1991 - 1998 Producţie specială la Fabrica de producţie specială din cadrul
Electromagnetica Bucureşti
1988 – 1991 Specialist pentru producţia specială la Centrala industrială de
electronica şi tehnică de calcul
1983 – 1988 Şef secţia Dezvoltare din Comandamentul Trupelor de
Transmisiuni
1981 – 1983 Şef secţia aparatură specială la Baza 191 Reparaţii Tehnică de
Transmisiuni
1980 – 1981 Director general adjunct la Centrala Industrială de Electronică
şi Tehnică de Calcul - CIETC
Director general la Întreprinderea Electronica Bucureşti
1963 – 1980 Şef atelier, şef secţia Aparatură specială la Baza 191 Reparaţii
Tehnica de Transmisiuni
Medalii şi ordine
1961 - Medalia „Meritul Militar” cls. II-a
1966 - Medalia “ Meritul Militar”cls I-a
1974 - Medalia “A XXX-a aniversare a armatei”
1984 - Medalia “A 40-a aniversare a revoluţiei de eliberare socială şi
naţională, antifascistă şi antiimperialistă”
1976 - Ordinul “Meritul Militar” cls II-a
1982 - Ordinul “Meritul Militar” cls I-a
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Dumitru Felician LĂZĂROIU
Profesor universitar dr.ing.
Membru de onoare a Academiei de Ştiinţe Tehnice a României
E-mail: df.lazaroiu@wanadoo.fr

Născut la 19 ian. 1926 în Ploieşti, jud. Prahova, fiul lui Dumitru şi Vasilica
Lăzăroiu. Căsătorit cu Céline Varenne (medic şi poet), are doi copii, rezident
în Franţa
Studii
• 1949 a absolvit Facultatea de Electromecanică, Secţia Electrotehnică la
Institutul Politehnic Bucureşti (azi Facultatea de Electrotehnică,
Universitatea Politehnică Bucureşti)
• 1969 doctor-inginer la aceeaşi facultate
• 1995, la Paris, devine Inginer European (Euring), diplomă acordată de
FEANI.
Stagii şi Specializări multiple domenii: Moscova – 1950, Budapesta –
1959, Franţa şi Italia – 1962, Japonia –1964, SUA – 2000, Paris 1990/2001
Istoricul carierei
În învăţământul superior:
• 1950-1955 Asistent la Institutul Politehnic (Universitatea Politehnică)
Bucureşti. În 1955 este demis din învăţământ, din dispoziţia Securităţii.
• 1956-1974 Şef de lucrări şi apoi conferenţiar la Institutul Politehnic
Bucureşti.
• 1973-1982 Conducător ştiinţific de doctorat în domeniul fiabilităţii
elementelor şi sistemelor la IPB.
• 1974-1982 Profesor universitar titular la Institutul Politehnic Bucureşti.
• 1982, Demis din învăţământ de regimul comunist pentru motive politice
şi pleacă în Franţa.
• 1990 se repatriază şi este reintegrat ca profesor la UPB, dar preferă săşi continue activitatea în Franţa.
În industrie:
• 1949–1951, proiectant Institutul de Studii şi Proiectări Energetice (ISPE)
Bucureşti ;
• 1951-1958, şef serviciu, proiectant şef, inginer şef adjunct de concepţie,
şeful serviciului tehnologic la Întreprinderea de Maşini electrice (IMEB).
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•

În 1955 a fost retrogradat, din dispoziţia Securităţii şi interzis de
paşaport.
• 1958-1964, director la Radio Popular, transformând această modestă
fabrică în prima întreprindere electronică modernă din ţară – Uzinele
Electronica (pivot al noii industrii electronice din România)
• 1964-1969, cercetător, director adj. ştiinţific şi director la Inst. de
Cercetări şi Proiectări pentru Industria Electrotehnică (ICPE), Bucureşti,
unde a sprijinit crearea Institutului de Cercetări Electronice (ICE) şi a
Institutului de Proiectări Uzine pentru Industria Electrotehnică.
• 1982 - repartizat forţat la Întreprinderea de Aparate şi Unicate pentru
Cercetare (IAUC), până la emigrare.
După stabilirea în Franţa:
• 1984, cercetător la Electricité de France – Direction de Recherches.
• 1985-1995, cercetător şi manager al calităţii la ELSCINT-France,
societate internaţională de electronică medicală, în probleme de
fiabilitate, controlul calităţii producţiei, fiabilizarea echipamentelor,
implementarea sistemului de calitate ISO şi europeană EN, precum şi
certificarea echipamentelor în acord cu standardele franceze (FN) şi
americane (UL), ISO 9000 + EN 46000.
• 1995, înregistrat la Bruxelles ca expert Phare/Tacis (N° FRA-20263)
pentru asistenţa acordată de Uniunea Europeană ţărilor din Europa de
Est, conform cu programele Phare/Tacis.
• 1996-prezent, Consultant în: fiabilitate şi disponibilitate; managementul
calităţii; certificare; formare şi audit; mediu ambiant; asigurarea calităţii;
certificarea întreprinderilor cf. ISO 9000 + EN 46000.
Alte activităţi profesionale în România
• 1949, Membru în AGIR ( Asociaţia Generală a Inginerilor din România),
• 1968-1984, Secretarul Comitetului Electrotehnic Român,membru al CEI,
• 1969, Membru în Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă din România,
• 1972-1976, Membru al Biroului Consiliului Naţional al Inginerilor şi
Tehnicienilor (CNIT), responsabil al secţiei Electrotehnică, Electronică şi
Automatică.
• 1972-1979, Activităţi şi studii în cadrul UNESCO - Centrul European
pentru Învăţământ Superior. Idem pentru BIT (Biroul Internaţional al
Muncii-Geneva).
• 1980-1983, Reprezentant al lab. Underwriters Laboratories (S.U.A.) în
România, ca inspector al mărcii de calitate «UL» pentru produsele
industriale româneşti exportate în USA, ca echipamente de calcul Rom
Control Data - Bucureşti; electromotoare Electromotor - Timişoara.
• 1993 - prezent: Auditor- şef al SRAC-Bucureşti pentru sisteme ale
managementului de calitate (ISO şi alte referenţiale).
Publicaţii, 1952 - 2006
• Peste 130 articole şi comunicări (singur sau în colaborare), publicate în
ţară şi străinătate, în Comptes-rendus de CIGRE; Travaux d’IFAC;
Travaux d’IMEKO; IEEE Trans. on Reliability (USA); Bul. de comunicări
ICPE; Revista de Energetică a Acad. Române; revistele Telecomunicaţii,
Electrotehnică -Electronică-Automatică; Calitatea; Culegeri ale unor
congrese/conferinţe de specialitate NATO etc.
• 26 de cărţi (singur sau cu colaboratori) în domeniile: Maşini electrice;
Componente electronice; Aparatură electronică; Tehnologia fabricaţiei în
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electrotehnică, electronică şi automatică; Fiabilitatea şi calitatea
componentelor şi sistemelor, inclusiv a sistemelor de calcul; Teoria
sistemelor automate. Dintre acestea, 2 cărţi au fost traduse de edituri din
străinătate - Berlin, Verlag Technik, 1976 - Moscova, Izd. Energhia,1973
NOTĂ: La data cererii de emigrare, avea sub tipar, la editurile Tehnică şi
Didactică şi Pedagogică, două cărţi scrise împreună cu colaboratori. La
solicitarea expresă a acestor edituri, a trebuit să aleagă: sau topirea
lucrărilor în curs de tipărire, sau retragerea semnăturii, conform dispoziţiilor
CC al PCR; a acceptat a doua soluţie, pentru a nu prejudicia interesele
studenţilor şi ale colaboratorilor. În 1990, cele două edituri au publicat o
rectificare, certificând participarea lui ca autor şi coordonator al celor 2 vol. .
Brevete şi Invenţii
Deţine 9 brevete (cu colaboratori), în domeniul servomotoarelor pentru
acţionări automatizate, înregistrate şi în Franţa, S.U.A., Germania, Japonia.
Pentru 2 brevete a obţinut medalii: în 1972 la Târgul Internaţional de Invenţii
de la Caen - Medalia de aur, şi în1981 la Genova - Medalia de argint.
Premii şi distincţii
1974 - Premiul «Traian Vuia» al Academiei Române
1975 - Ordinul iordanian: Grand Officer of the order of Al-Istiqlal
1999 - Decree of Merit for Quality and Technology-IBC, Cambridge, Anglia
2000 - New Century Award/The Europe 500 Baron’s, S.U.A.
2001 - 21st Century Award for achievement – IBC, Cambridge, Anglia
2003 - World Nations Congress/Priority Senate Nomination-ABI, S.U.A.
2003 - American Medal of Honor -ABI, USA
2003 - International Scientist of the Year-IBC, Cambridge, Anglia
2003 - Order of Excellence-IBC, Cambridge, Anglia
2006 - International Order of Merit-IBC, Cambridge, Anglia
2006 - Master Diploma with Honors”-World Academy of Lettres, S.U.A.
2012 – Membru de Onoare al Academiei de Ştiinţe Tehnice a României
Activitate civică
Începând din 1985, în emigraţie, în cadrul unor asociaţii nonguvernamentale cu activitate împotriva comunismului şi antisemitismului,
pentru restabilirea democraţiei în România: „Uniunea Mondială a Românilor
Liberi (UMRL), „Congresul Mondial Românesc (CMR); publicaţii cu caracter
civic, începând din 1985 (Revista Lupta - Paris, Revista Românul Liber Londra, Paris şi Bucureşti, Revista 22 – Bucureşti). După 1990 participă la
numeroase misiuni oficiale în România: 1990 ian., Misiune de ajutorare a
României, cu 100 000 de cărţi pentru studenţi şi cu numeroase ajutoare
medicale; 1990-1992, Asistenţă pentru asigurarea calităţii şi certificare
europeană; 1992-1995, misiuni ONU/PNUD - Program TOKTEN pentru
asigurarea calităţii şi certificarea produselor; 1992-1999, asistenţă în crearea
sistemului naţional al calităţii, ca expert Phare/Tacis; 1993-prezent: audit şi
certificări internaţionale CEI, ISO 9000 (ALCATEL-Timişoara, ICPE, FEA şa)
Asociaţii internaţionale
1968 – Membru al CIGR
1984 – Membru al Assoc. des Ingénieurs et des Scientifiques de .France
1991 – Membre d’honneur de L’Ordre de Malte
1995 – Membru al New York Academy of Sciences
2001 – Membru al American Association for the Advancement of Science
Este menţionat în 10 dicţionare şi anuare naţionale şi internaţionale
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LISTA ABREVIERILOR
I. Ministere, instituţii, institute româneşti:
MMPG – Ministerul Minelor, Petrolului şi Geologiei, temporar s-a despărţit în:
M.Min – Ministerul Minelor, M.P - Ministerul Petrolului şi M.G – Ministerul
Geologiei
MIM – Ministerul Industriei Metalurgice
MICM – Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini
MICMG - Ministerul Industriei Construcţiilor de Maşini Grele
MICMUE – Ministerul Industriei Construcţiei de Maşini Unelte, Electrotehnicii
şi Electronicii
MCInd. – Ministerul Construcţiilor Industriale
MIU – Ministerul Industriei Uşoare
MAIA – Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare şi Apelor
MTTc – Ministerul Transporturilor şi Telecomunicaţiilor
MApN – Ministerul Apărării Naţionale, fost MFA – Ministerul Forţelor Armate
MI – Ministerul de Interne
MEI – Ministerul Educaţiei şi Învăţământului
MS – Ministerul Sănătăţii
MCECEI – Ministerul Comerţului Exterior şi Cooperării Economice
Internaţionale
MCI – Ministerul Comerţului Interior
IGSCCP – Inspectoratul General de Stat pentru Controlul Calităţii
Produselor.
CSEN – Comitetul de Stat pentru Energie Nucleară
CSP – Comitetul de Stat al Planificării
CNST – Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, fost CNCS –
Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice
UPB – Universitatea Politehnica Bucureşti
ASE – Academia de Studii Economice
CEPECA – Centrul pentru Perfecţionarea Cadrelor
FPP – Fondul Proprietăţii Private
FPS – Fondul Proprietăţii de Stat
AVAS – Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
CFR – Căile Ferate Române
CIETC – Centrala Industrială de Electronică şi Tehnică de Calcul
CIEA

- Centrala Industrială de Echipamente pentru Automatizări

CIEt

- Craiova Centrala Industrială de Electrotehnică – Craiova

CIMU - Centrala Industrială de Maşini Unelte
CIMFMT - Centrala Industrială de Mecanică Fină şi Maşini Textile
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CIMAC - Centrala Industrială de Mecanică şi Articole Casnice
CIES

- Centrala Industrială de Echipament Special

ICPE – Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Electrotehnică
ICE – Institutul de Cercetări Electronice, rebotezat ICSITE – Institutul de
Cercetare ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Electronică. Şi-a păstrat
permanent sigla – fiind înregistrată la OSIM
ITC – Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Tehnică de Calcul rebotezat
ICSITTC - Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie tehnologică pentru
Tehnică de Calcul
IPA – Institutul de Cercetări şi Proiectări pentru Automatizări
ICCE - Institutul pentru Cercetări Componente Electronice, rebotezat
ICSITCE – Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru
Componente Electronice
ICPMUA -Institutul de Cercetare şi Proiectare pentru Maşini Unelte şi
Agregate
Electrouzinproiect – Institutul de Studii şi Proiectări Tehnologice pentru
Uzine din Industria Electrotehnică şi Electronică
IM – Institutul de Metrologie
IFA – Institutul de Fizică Atomică
IPROMET - – Institutul de Proiectări Metalurgice
ISPE – Institutul de Studii şi Proiectări Energetice
INCERC – Institutul de Cercetări în Construcţii şi Economia Construcţiilor
ICPTC – Institutul de Proiectări Telecomunicaţii
IPCUP – Institutul Proiectare şi Cercetare pentru Utilaj Petrolier
ICPAEBA – cunoscută ca AEROFINA - Întreprinderea de Cercetare
Proiectare Aparataj Electronic de Bord pentru Aeronave
ICCEn - Institutul Central de Cercetări Energetice
ICCM – Institutul Central de Cercetări Metalurgice
ICCUG - Institutul Central de Cercetări pentru Utilaj Greu
ICCIE - Institutul Central de Cercetări pentru Industria Electrotehnică
ICCChim - Institutul Central de Cercetări Chimice
ICCPDC – Institutul Central de Cercetare, Proiectare şi Directivare în
Construcţii,
ICI – Institutul Cercetări pentru Informatică, cu rang de institut central
ICFiz - Institutul Central de Cercetări Fizice
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i

ICMat - Institutul Central de Cercetări Matematice
ICBiol - Institutul Central de Cercetări Biologice
ICCEc - Institutul Central de Cercetări Economice
ICSCMA – Institutul Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace de
Automatizare
CCAB – Centrul de Cercetări pentru Automatică Bucureşti
CCEB – Centrul de Cercetări Electronice Bucureşti
FCE – Fabrica de Calculatoare Electronice
FEA – Fabrica de Elemente de Automatizare
FMUAB – Fabrica de Maşini Unelte şi Agregate Bucureşti
ICIN – Întreprinderea de Cinescoape
IEMI – Întreprinderea Aparate Electronice de Măsură şi Industriale
IPEE – Întreprinderea de Piese Electronice şi Electrotehnice – Curtea de
Argeş
IPRS – Întreprinderea de Piese Radio şi Semiconductoare
ICPP – Intreprinderea de Carotaj şi Perforări Ploieşti
II. Firme străine, ţări:
CAER – Comisia pentru Ajutor Economic Reciproc (al ţărilor lagărului
socialist)
NATO – North Atlantic Treaty Organization
RPB – Republica Populară Bulgară
RSCs – Republica Socialistă Cehoslovacă
RDG – Republica Democrată Germană
RPU – Republica Populară Ungară
URSS – Uniunea Republicilor socialiste sovietice
III. Simbolurile unităţilor de măsură din Sistemul Internaţional – SI – şi
alte sisteme
• A, mA, µA - amper, miliamper, microamper - unitatea de măsură pentru
intensitatea curentului electric
1 A = 1000 mA = 1.000.000 µA;
• V, mV, µV - volt, milivolt, microvolt - unitate de măsură a tensiunii
electrice
1V = 1000 mV = 1.000.000 µV;
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• dB - decibel - unitate de măsură a intensităţii sunetelor egală cu a
zecea parte dintr-un bel;
• Ω , kΩ  MΩ − ohm, kiloohm, megohm – unitate de măsură pentru
rezistenţă (impedanţă) electrică;
• F, µF, pF - farad, microfarad, picofarad - unitate de măsură a capacităţii
electrice
1 F = 1.000.000 µF = 1012 pF;
• Hz, kHz, MHz, GHz - hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz - unitate de
măsură a frecvenţei;
1 kHz = 1.000 Hz
1 MHz = 1.000 kHz
1 GHz = 1.000 MHz;
• ppm - parte pe million - 1/106;
• ppm/cm3 - părţi pe million pe centimetru cub - unitate de măsură a
purităţii aerului.
IV. Elemente de circuit
• R - rezistenţă electrică (rezistor);
• C - capacitate electrică (condensator);
• CI - circuit integrat, dispozitiv electronic alcătuit din mai multe
componente electrice şi electronice interconectate, pasive şi active, situate
toate pe o plăcuţă de material semiconductor, înglobate într-o capsulă
etanşă având şi elemente de conexiune electrică spre exterior (terminale). I
se mai spune şi "cip".
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