DORIN PAVEL – „ARHITECT AL APELOR”
LA 10 ANI DE SĂRBĂTOARE

„Un erou este valoros deoarece luptă împotriva
oricărei ameninŃări asupra idealurilor sale. Eroismul
presupune un conflict al valorilor”
Andrew Bernstein (n. 29 iunie 1949, filosof)

Acesta este Dorin Pavel – un erou al tuturor timpurilor, un erou
al locurilor noastre, cinstite prin entuziasmul şi dăruirea sa
neprecupeŃită, tenacitatea şi imensa sa putere de muncă, probitatea
tehnică şi modestia care îl fac să fie un permanent exemplu în ochii
tuturor. Sebeşul este un oraş cu tradiŃie, este locul unde cu mare
bucurie, în fiecare an, se cinstesc oamenii adevăraŃi, oameni cu o
valoare de nepreŃuit. Aşa s-a născut, acum 10 ani, ConferinŃa NaŃională
multidisciplinară cu participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii româneşti”.
Despre viaŃa, activitatea şi realizările marelui Dorin Pavel s-a
scris incontestabil de profesori universitari, cercetători, de marii
tehnicieni ai României şi nu numai, fiind menirea celor care l-au
cunoscut şi a colaboratorilor săi, a miilor de studenŃi cărora le-a
transmis dragostea pentru muncă, exactitate şi dăruire.
Acest eveniment a vrut să fie o tradiŃie, o recunoaştere a
marilor valori, un loc de întâlnire a inginerilor de pretutindeni, dar an de
an, s-a transformat într-o adevărată bogăŃie de informaŃie, pentru cei
care trudesc în acest domeniu de activitate.
Lucrările ştiinŃifice de mare importanŃă şi calitate prezentate în
cadrul conferinŃelor au devenit „Cartea de căpătâi” a viitorilor ingineri
români. Standardul a fost ridicat, în fiecare an tot mai sus, printr-o
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prezenŃă selectă, cadre didactice universitare, ingineri, cercetători,
membri ai Academiei de ŞtiinŃe Tehnice din România, componenŃi ai
AsociaŃiei Generale a Inginerilor din România care s-au întâlnit la
Sebeş, la manifestarea devenită tradiŃională.
Sebeşul este şi
trebuie să rămână şi în
viitor, locul unor benefice
contacte
directe
între
ingineri,
specialişti
de
diferite
profesii,
al
cunoaşterii preocupărilor în
domenii de interes comun,
locul unde se efectuează
un consistent şi însemnat
schimb
de
idei,
de
rezultate şi de păreri în
diverse domenii inginereşti.
Organizatorii locali, Consiliul Local
Sebeş, Primăria Municipiului Sebeş, Centrul
Cultural „Lucian Blaga” Sebeş, au dorit ca
Sebeşul să fie pentru câteva zile „capitala
ingineriei româneşti”, să ofere căldura unor
locuri dragi, care să atragă dorinŃa revederii
anuale a celor care „modelează cu măiestrie
apele Ńării”, amabilitatea şi prietenia
ardeleanului, mereu cu braŃele deschise pentru semenii săi.
În ideea păstrării şi dezvoltării acestei frumoase tradiŃii, trebuie
să fim uniŃi, optimişti şi dornici de continuitate.
Şi credem că Sebeşul oferă cu generozitate şi respect suportul
necesar pentru toate acestea.

Profesor Adrian Alexandru DĂNCILĂ
Ex-primarul municipiului Sebeş
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