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Urziceniul a existat pe harta industrială a României, 
în principal datorită perlei industriei electronice din 
România, fosta fabrică de ferite. 

La începutul anilor 1990, în condiţiile în care 
CAER căzuse, astfel de întreprinderi îşi căutau singure 
drumul prin hăţisul economiei de piaţă pe care o luau 
în piept. Concurenţa asiatică punea o presiune inclusiv 
asupra platformelor de top ale economiei electronice 

româneşti cum ar fi cele din Bucureşti sau Timişoara.
Tradiţia industrială era încă la loc de cinste şi în 

acest context, nu întâmplător, în 1993  inginerul Dan 
Pavunev a infiinţat firma Midas&Co, care şi-a confirmat 
un profilul economic complex şi care, prin colaborarea 
cu firme mari din occident, şi-a trasat un bun mijloc 

de afirmare, dezvoltare a pieţei şi obţinerea de resurse 
financiare investite inteligent. Filosofia Midas, despre 
care vom mai vorbi, are la baza 3 termeni şi ordinea în 
care sunt aşezaţi şi anume: calitate, termen de livrare 
şi preţ.

Acum, echipa Midas & Co este formată din 
specialişti cu studii superioare şi medii tehnice în 
domeniu dar şi mulţi alţi angajaţi instruiţi în cadrul 
companiei, totalizând peste 250 persoane. Midas 
are o amplă deschidere internă şi 
internaţională, fabricând o gamă largă de 
produse: elemente inductive, elemente 
pt automatizări şi aparate electronice 
complexe cum sunt aparatele pentru 
dezinfecţia aerului cu ultaviolete, 
tablourile de automatizare şi altele.

Una dintre categoriile cu produsele de 
marcă fabricate de 15 ani la Midas este 
cea a aparatelor de dezinfecţie a aerului, 
atât de necesare în mediile spitaliceşti 
dar şi din ce în ce mai răspândite şi 

domeniul alimenatar. Acest tip de aparate se fabrică în 
diferite variante constructive cele mai cunoscute fiind 
MidasAnAir 3040 sau 12015 şi mai nou variantele 
concepute special pentru ambulanţe.

Midas este şi furnizor feroviar fiind prezent pe 
această piaţă cu relee inteligente utilizate în noile 
instalaţii de cale ferată şi în general extrem de activ 
în domeniul automatizărilor industriale prin proiecte 

dezvoltate în cadrul companiei, cum ar fi WCM 2x4 
şi altele...

Sunt implementate în fabricaţie patente româneşti şi 
modele industriale cum ar fi cele pentru traductoarele 
de curent, pentru aparatele de dezinfecţie cu UV. 

Poate că şi aceasta e o posibilă definiţie a Midas & 
Co – un loc unde români inteligenţi, bine 
instruiţi profesional, performanţi pot să 
emigreze fără să-şi părăsească ţara.

Unul din noile produse lansate de Midas 
este primul Gateway de internet proiectat 
şi fabricat în România, un produs cu multă 
inteligenţă creatoare, care se va aşeza alături 
de multe alte produse minunate fabricate la 
Midas.

Pe 20 decembrie, Midas va sărbători 
cei 25 de ani de existenţă într-o reuniune 
la care vor participa toţi cei 250 angajaţi, 
dar vor fi invitate personalităţi ale vieţii 
ştiinţifice, autorităţi locale, parteneri, clienţi 

şi jurnalişti etc. Urziceniul va fi din nou marcat pe 
harta industrială a României.

Vom fi şi noi, între altele şi pentru a-i înmâna dlui 
Dan Pavunev Premiul Naţional pentru Performanţă 
Top Business pe care îl obţine pentru a doua oară 
(precum Sabin Bălaşa, Iustin Capră şi Mugur Isărescu). 
În numărul viitor revenim cu amănunte. 

Constantin DUMITRU

Primul Gateway  
de internet  

proiectat şi fabricat  
în România

Din ce în ce mai mult, în numeroase 
aplicaţii, automatizările industriale si nu 
numai ( maşini, utilaje, automatizări, case 
inteligente, ferme agricole, etc), trebuie 
să permită transferul de date. Din acest 
considerent, pentru o integrare facilă şi control 
de la distanţă au fost create componente 
precum gateway-uri şi convertoare. Acestea 
asigură punţi de legătură atât hardware cât si 
software pentru diverse subsisteme care au 
implementate diverse medii de comunicare.

Mediile de comunicare sunt protocoale 
standard de comunicaţie care permit 
schimbul de date intre echipamente si sisteme 
industriale , cum ar FieldBus, ProfiBus, 
ModBus, Canbus, Devicenet si Controlnet.

Unul din cele mai vechi protocoale de 
comunicare, larg implementat si utilizat este 
protocolul ModBus.A fost dezvoltat in 1979 
de Modicon Incorporated pentru automatizări 
industriale. A devenit ulterior un standard 
industrial ca o metodă pentru trasferul 
unităţilor discrete (intrări, ieşiri, informaţii 
analogice, etc.) intre echipamentele 
industriale si sistemele de monitorizare. 
In momentul actual, protocolul ModBus 
beneficiază de o largă implementare datorită 
simplităţii in implementare a acestuia, 
faptului ca e open-source (nu necesită 
costuri cu licenţe) si faptului că a fost adaptat 
evoluţiei tehnologice, trecand de la mediul 
de transport clasic serial la cel Ethernet.

Cu toate acestea, o mulţime de echipamente 
au implementat protocolul de comunicaţie 
ModBus pe linie serială, din mai multe 
considerente: reprezintă o implementare 
mai veche, este mai simplă si mai putin 
costisitoare. Problema actuală apare când 
aceste echipamente cu implementarea serială 
a protocolului trebuiesc conectate în retele 
Ethernet (Internet).

Compania româneasscă Midas a abordat 
această necesitate prin dezvoltarea unui 
modul Gateway care asigură conversia de 
protocol cât si hardware de la Ethernet la 
RS485 (interfata fizică serială). S-a plecat 
de la ideea unui produs simplu de configurat, 
simplu de utilizat si robust industrial. 
Rezultatul a fost un echipament de mici 
dimensiuni, denumit ETH2RS485MB, un 
gateway de la ModBus TCP pe interfaţa 
ethernet la ModBus RTU pe interfata RS485. 
Acest produs a fost dezvoltat având ca baza 
experienţa anterioară a firmei Midas & 
Co. in proiectarea si fabricatia modulelor 
electronice si elementelor de automatizare, 
rezultatul fiind primul Gateway  Ethernet 
proiectat si fabricat in România.

Midas & Co 
sărbătoreşte la Urziceni 
25 de ani de la înfiinţare

Un loc unde există români performanţi


