
REZULTATELE CONCURSULUI

„Aplicaţii ale CALCULATORULUI

Festivitatea de premiere - desfăşurată la Institutul de Tehnică de Calcul şi Informatica 
a beneficiat de prezenţa unor distinşi oaspeţi: dr. ing. Florin Tinăsescu, vicepreşedinte 
al Consiliului Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie, dr. ing. Vasile Baltac, director gem 
ral al Centralei Industriale de Electronica şi Tehnica de Calcul, dr. ing. Traian Bircă, d, 
rector al Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologica pentru Electroteh 
nicâ, dr. ing. V ictor Megheşan, director al Institutului de Tehnica de Calcul şi Informa 
tică, ing. Ion lliescu, director al Editurii Tehnice, ing. Mihaela Mocanu, adjunct de $ef 
de secţie la C C. al U.T.C.

Premiile concursului
MARELE PREMIU (un calculator per

sonal românesc), acordat de către Insti
tutul de Tehnică de Calcul şi Informa
tică — „Interpretor PROLOG pentru mi
crocalculatorul M-118", autor: Lauren- 
ţiu Milea, Galaţi.

PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI 
(3 500 lei) — „Transmiterea şi achiziţia 
de date radio folosind principiul Ro
lando al modelării neurocibernetice",
autor: Vlad Teodorescu, Bucureşti.

SECŢIUNEA A (Ştiinţă fundamentală 
şl aplicată)

Premiul I (3 500 lei) — „Program de 
calcul cu elemente finite pentru analiza 
clm purllor termice conductive neli
niare", autori: Constantin Brătianu şi 
Gabriel Negreanu, Bucureşti.

Premiul II (2 500 lei) — „Set de pro
grame pentru microcalculatorul perso
nal «aMIC» utilizabil la stabilirea nivelu
lui fertilizării la cereale, pomi fructiferi 
şl legume", autor: losif Gergen, Tim i
şoara.

Premiul III (2 000 lei) — „Stomatest", 
autor: Vasile Petrovlcl, Bucureşti.

Premiul III (2 000 lei) — „Program de 
analiză a circuitelor electrice pasive şi 
active", autor: Dragoş Falie, Bucureşti.

Menţiune (1 000 lei) — „Translan", 
autori: Puterlty Miodrag şi Fogarassy 
Paul, Timişoara.

Menţiune (1 000 lei) — „Sistem unitar 
de proiectare a breşelor", autor: Augus
tin Codrea, Rîşnov.

Menţiune (1 000 lei) — „Proiectarea 
asistată de calculator a SOV-urllor“ , au
tor: Nlcu Lepădatu, Rîşnov

SECŢIUNEA В (Proces de instruire şi 
educare)

Premiul I — nu s-a acordat.
Premiul II (2 500 lei) -  „Fisis", autor: 

Andrian Tăciulescu, Cluj-Napoca.
Premiul III (2 000 lei) — „Treapta", 

autor: Victor Manolache, Bucureşti.
Menţiune (1 000 lei) — „Derivate", 

autor: Mihal Dlncă, Piteşti.
Menţiune (1 000 lei) — „CAN", autor:

O rgan izat sub sem nul A nului In terna
ţional al T ineretu lu i, de către revista 
noastră, in co laborare cu C om isia pen
tru creaţia  tehnico-ştiin ţifică a tin ere tu 
lui din cadrul C om ite tu lu i C en tra l al 
U niunii T ineretu lu i C om unist, prim ul 
concurs „A P U C A Ţ II  A L E  C A L C U L A 
T O R U L U I ÎN  S O C IE T A T E "  s-a incheiat 
prin tr-o  sesiune de com unicări tth n i-  
co-ştiin ţitice şi festiv itatea de prem iere, 
desfăşurate In zile le de 26— 27 decem 
brie 1985. Pentru reprezentanţii C .C . al
U .T .C ., pentru  diversele personalităţi 
ale tehnicii de calcul, pentru gazde, 
pentru toţi cei prezenţi, această sesiune 
a fost o im ensă bucurie . E forturile  
noastre (o rganizatorice) au fost pe de
plin răsplătite prin ca litatea deosebită a 
lucrărilor prezentate de concurenţi.

lată com ponenţa ju riu lu i care a avut 
dific ila  sarcină de a departa ja  lucrările: 
•  p r o !  d r  m g  A d r ia n  P e trescu , preşe
dinte le  juriu lu i, Institutul P o litehnic B u
cureşti; •  d r  ing . A d r ia n  D a v id o v ic iu , 
Institutul de Tehn ică de C alcu l şi In fo r
m atică; •  dr. m g. D an R om an, Institutul 
de Tehn ică de C alcu l şl In form atică; •  
ing . C o rn e l V lad, C .C . al- U .T .C .; •  ing. 
V asile  O lie v s c h i,  C e n tru l d e  ca lcu l 
M .T.Tc.; •  m g. A d ria n  Vlad, C entru l de 
calcul al M in isteru lu i G eologiei; •  ing . 
Ion  D ia m a n d i Institutul de Tehnica de

Mihal Mirşanu, Bucureşti.
Menţiune ( l 000 lei) — „Şubler" si 

„Trigonometrie", autor: Gruia Toma.
Bucureşti.

SECŢIUNEA C (Folosirea timpului li
ber)

Premiul I — nu s-a acordat.
Premiul II (2 500 lei) — „Voyager" şi

pentru lucrările prezentate la celelalte 
sec ţiun i, au to r: Gheorghe Almăşi, 
Cluj-Napoca.

Premiul III — nu s-a acordat. 
Menţiune (1 000 lei) — „QID", autor: 

Ştefan Nlculescu-Maier, Bucureşti.
Menţiune (1 000 lei) — „Trauler", au

tor: Florin Ţucă, Bucureşti.
Menţiune (1 000 iei) — „Neptun" şi 

„M icrofotbal", autor: Marius Manea. 
Ploieşti.

PREMIUL TINEREŢII (3 000 lei) -  
„Confruntarea", autor: Andrei Căldă- 
raru, Bucureşti.

La primul concurs „A p lica ţii ale calculatorului în societa
te" au participat 80 de concurenţi, cu peste 150 de lucrari. Se 
lectarea celor mai valoroase lucrari a fost pentru juriu o sarcina 
cit se poate de dificilă. Au fost lasate de o parte lucrări notate cu 
8 şi chiar 8,50 (vedeţi, aşadar, a fost un concurs la fel de dur ca 
admiterea la medicină!), pentru a invita la faza finală - Sesiunea 
de comunicări tehnico-ştiinţifice - doar 30 de concurenţi, ale ca 
ror lucrări fuseseră notate numai cu 9 şi 10. Sesiunea a avut loc 
la Institutul de Tehnica de Calcul şi informatică, bucurîndu-se de 
excelentele condiţii asigurate aici de gazde. Atmosfera cu totul 
deosebită creata de participanţi s-a datorat competenţei profesio 
nale, imaginaţiei creatoare, spiritului de avangarda, tinereţii, 
fair-play-ului atît de binevenit într-o competiţie în care nu a exis 
tat... limită de vîrstă! S-au schimbat adrese, numere de telefon, 
programe sau idei pentru noi programe, s-au format prietenii, s-a 
constitui! un grup de entuziaşti informarieieni!

1/1986 ,
i


