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PROMOVAREA PERSONALITĂŢILOR ŞTIINŢIFICE 
DIN INGINERIE ÎN MEDII VIRTUALE 

           
 
   

Rezumat: Lucrarea este rezultatul analizei literaturii de specialitate, inclusiv aceea 
din mediul virtual privind modul de prezentare a personalităţilor ştiinţifice naţionale din 
domeniul teoriei mecanismelor. Se propune organizarea contribuţiilor ştiinţifice într-o bază de 
date care urmează a fi plasată pe portalul Academiei Române destinat proiectului 
„Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”. 

 
 
1. Introducere 
Ştiinţa românescă a adus o contribuţie importantă la patrimoniul ingineresc mondial, unele 

dintre descoperirile ştiinţifice dobândind o largă notorietate internaţională. 
Cercetarea operei ştiinţifice a fondatorilor şcolii româneşti de mecanisme simbolizează forţa 

creaţiei româneşti în peisajul cultural ştiinţific. 
 Lucrările ştiinţifice ale ultimilor ani demonstrează lipsa de aprofundare a cercetărilor 
devenite clasice în domeniu, multe dintre  cercetările expuse fiind de fapt preluări sau descoperiri 
existente în literatura de specialitate. 
 Pentru facilitarea documentării specialiştilor, dar şi a promovării contribuţiilor româneşti în 
domeniul teoriei mecanismelor se doreşte proiectarea şi realizarea unei baze de date adecvate. 

Crearea unei astfel de baze de date contribuie la vizibilitatea în mediul virtual a contribuţiilor 
şi conceptelor teoretice  asigurând accesibilitatea acestora din punct de vedere informaţional în 
cercetare şi proiectare. 

Personalităţile din domeniul ingineriei existente în mediul virtual actual sunt redate, în 
general, prin prezentarea biografiei, enumerarea unor brevete, precum şi eventual prezentarea 
succintă a acestora. 

Se impune ca cercetările din domeniul teoriei mecanismelor să fie regăsite pe internet în 
mod concentrat şi sistematizat. 
 Baza de date în forma sa iniţială include lucrările unor mari personalităţi ştiinţifice, cum ar fi: 
acad. Radu Voinea, acad. Dumitru Mangeron, prof. Nicolae Manolescu – membru corespondent al 
Academiei Române, considerat totodată fondatorul Şcolii româneşti de Teoria Mecanismelor şi a 
Maşinilor, prof.dr.doc. Christian Pelecudi – Vicepreşedinte al IFToMM (International Federation for 
the Promotion of Mechanism and Machine Science) în perioada 1975 – 1979 şi iniţiatorul Roboticii în 
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România, prof.dr.doc. Radu Bogdan – Director ştiinţific al Institutului de Mecanica Solidelor al Academiei 
Române în perioada 1968 – 1974, prof. Francisc Kovacs – fondatorul Societăţii Române de Robotică 
(SRR), prof. Florea Dudiţă, prof. Viorel Handra-Luca, prof. Desideriu Maroş, prof. Dan Perju, prof. 
Iulian Popescu. 
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 2. Baza de date privind contribuţii ştiinţifice în domeniul teoriei mecanismelor 
  Baza de date este organizată pe categorii şi anume: Tratate, monografii, manuale 
universitare (figura 1), Articole ştiinţifice (figura 2), Teze de doctorat (figura 3) şi Brevete (figura 4). 
 În fiecare capitol sunt menţionate următoarele: numele autorilor, titlul lucrării, sursa 
bibliografică, locul şi anul publicării. Astfel în prima categorie Tratate,  monografii, manuale 
universitare sunt incluse un număr de 52 lucrări de referinţă în domeniul teoriei mecanismelor şi a 
maşinilor. În categoria Articole ştiinţifice s-au identificat 322 de lucrări publicate în reviste de 
specialitate sau în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale. Următoarele 
categorii şi anume Teze de doctorat şi Brevete  includ respectiv 6 şi 10 produse ştiinţifice. 

 
Bază de date - Tratate, monografii, manuale universitare 
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Bază de date - Teze de doctorat 

 
 

Bază de date - Brevete 

 
 
 Baza de date este permanent actualizată prin extinderea cercetării asupra literaturii de 
specialitate. 
 
 3. Dezvoltări ulterioare ale bazei de date 

Într-o fază ulterioară urmează a se completa în baza de date o serie de aspecte cum ar fi: 
caracterul cercetărilor, fundamental sau aplicativ, menţionarea domeniului în care se aduc 
contribuţii (de exemplu: structura sistemelor – mono sau multimobilă, plană sau spaţială, analiza 
cinematică şi dinamică a sistemelor monomobile, analiza cinematică, directă şi inversă pentru 
sistemele multimobile, analiza dinamică, directă şi inversă pentru sistemele multimobile, sinteza 
sistemelor mecanice cu bare şi a sistemelor mecanice complexe (came, roţi dinţate), precum şi un 
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indice de calitate şi complexitate, care să permită ierarhizarea cercetărilor pe criteriile menţionate 
anterior. 

In cercetarea ştiinţifică şi în proiectare se poate aplica tehnica de benchmarking considerată 
ca fiind flexibilă şi utilizabilă oricărui domeniu de activitate. A practica benchmarking-ul este 
echivalent cu a merge în căutarea celor mai bune metode utilizate într-o anumită activitate. 
Benchmarking-ul reprezintă în acest caz o estimare a performanţei produselor ştiinţifice realizate 
de o serie de personalităţi din acelaşi domeniu de activitate. Benchmarking-ul caută inovaţia, 
dincolo de limitele domeniului în care acţionează. Acesta nu este doar o investigare de ordin 
cantitativ, ci el determină şi ce practici sunt folosite pentru a conduce la perfecţionarea cercetării. 
Benchmark-ul poate fi sintetic sau analitic. Benchmark-ul sintetic arată că programul folosit pentru 
testare a fost scris de la bun început cu scopul de a testa un anumit aspect, iar cel analitic 
foloseşte un program, care a fost conceput cu un alt rol decât cel de a fi folosit pe post de 
benchmark, dar poate fi utilizat şi pentru aceasta. 

În general, există mai multe posibilităţi de acţiune la un moment dat, denumite variante. Din 
mulţimea variantelor posibile trebuie aleasă varianta cea mai bună, numită  variantă optimă. 
Calitatea de optimalitate a variantei se stabileşte în raport cu una sau mai multe măsuri stabilite de 
decidenţi şi denumite, în general, criterii. 

În afara acestor elemente mai apare noţiunea de atribut. Prin atribut se înţelege un mijloc 
de evaluare a unei variante. Caracteristicile, factorii, proprietăţile sunt sinonime cu atributele. Se 
observă că noţiunea de criteriu este echivalentă cu cea de atribut. 

Modelele de decizii în prezenţa unei mulţimi de criterii, denumite modele de decizii 
multicriteriale pot fi modele de decizii multiatribut sau modele de decizii multiobiectiv. 

Măsurarea unei anumite caracteristici înseamnă obţinerea unei valori numerice prin care se 
exprimă valoarea absolută a acesteia. Estimarea caracteristicii presupune compararea unui indice 
absolute cu un indice de referinţă luat ca standard, ca etalon, şi stabilirea astfel a unei valori 
relative.  

Selectarea soluţiilor în funcţie de indici se poate face prin metode de evaluare de tip 
Electre, Valin, Morgenstein, Onicescu printr-un software specializat. 

Metoda multicriterială Valin utilizează baza de date dintr-un anumit domeniu de cercetare şi 
se întocmeşte clasamentul lucrărilor în funcţie de valoare de întrebuinţare calculată.  

Metoda multicriterială Morgenstern are următoarele avantaje: facilitează alegerea variantei 
optime, constituie un suport logic pentru anticiparea avantajelor diferitor soluţii din cercetare, 
varianta optimă se stabileşte în funcţie de diferite criterii decizionale şi coeficienţi de importanţă, iar 
utilitatea unei variante se calculează în funcţie de consecinţele tehnice ale  unei soluţii conform 
unui criteriu decizional. 

Metoda multicriterială Electre este o metodă nouă, foarte eficace şi care oferă direct 
clasamentul cercetărilor. Aceasta dispune de următoarele abordări specifice: are la bază alegerea 
variantei optime care surclasează celelalte variante, se calculează utilităţile pentru fiecare criteriu 
de optimizare a deciziei, atribuirea coeficienţilor de importanţă, calculul coeficienţilor de 
concordanţă şi discordanţă, alegerea variantei optime cu ajutorul matricei de surclasare fiind 
anticipată de alte două tipuri de matrici: matricea de concordanţă-discordanţă şi matricea 
diferenţelor. 

Metoda Onicescu este de raţionalizare a decizilor multicriteriale în condiţii de certitudine.  
Metoda a fost concepută în două versiuni. În prima versiune criteriile de alegere a variantei optime 
sunt echiimportante, iar în versiunea a doua coeficienţii de importanţă atribuiţi criteriilor sunt 
diferiţi.  
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Pentru integrarea ştiinţifică europeană este necesară o sistematizare a contribuţilor 
ştiinţifice prin crearea şi implementarea unor baze de date, în cazul de faţă pe portalul Academiei 
şi al proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în procesele globale”.  
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