SEBEŞ 2010 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE
AL INGINERILOR DE PRETUTINDENI
Mircea BEJAN
Poetul, filosoful şi eseistul român Lucian BLAGA şi nepotul
acestuia, profesorul Dorin PAVEL, ambii personalităŃi marcante ale
Sebeşului, sunt profund răsplătite şi des pomenite de edilii şi locuitorii
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municipiului Sebeş. În memoria acestora, Festivalul Lucian Blaga şi
ConferinŃa NaŃională multidisciplinară – cu
participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii româneşti” desfăşurate
la Sebeş, de regulă, la sfârşitul lunii mai, începutul
lunii iunie a fiecărui an, constituie pilde de
adevărată
cinstire
a
individualităŃilor/personalităŃilor care au făcut
cunoscut la nivel naŃional şi internaŃional un
municipiu de talia şi vechimea Sebeşului.
Din luna mai a anului 2001, cu sprijinul
necondiŃionat al oficialităŃilor locale, municipiul
Sebeş a devenit o adevărată „agora” a inginerimii
româneşti, constituindu-se în locul de întâlnire al
inginerilor români de pretutindeni.
Lucru de netăgăduit, inginerul este unul
dintre artizanii lumii contemporane, componentul
unei bresle care are un cuvânt greu de spus în
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Cea de-a XXX-a ediŃie a Festivalului NaŃional „Lucian Blaga” s-a desfăşurat în
municipiul Sebeş la începutul lunii mai 2010.
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lumea ştiinŃei, a tehnicii, a economiei, în domeniul sentimentelor şi
gândirii. Inginerul este o lume reală sau de vis, este miracol sau
realitate, vis sau imaginaŃie, teorie şi practică, cultură şi tehnică,
improvizaŃie şi spirit de raŃionament şi de analiză.
”Ingineria este o mare profesie. Este fascinaŃia de a vedea cum
o plăsmuire a imaginaŃiei se transformă cu ajutorul ştiinŃei într-un plan
pe hârtie, ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca
apoi să creeze locuri de muncă şi locuinŃe pentru oameni. Ca apoi să
ducă la creşterea standardului de viaŃă şi la sporirea confortului. Acesta
este înaltul privilegiu al inginerului” – spunea Herbert Clarck Hoover,
fost preşedinte al SUA (1929-1933).
Arta de a gândi tehnic, de
a face analiza şi sinteza unei
acŃiuni, a unui eveniment, a unei
idei, a unei situaŃii, a unor date,
este specifică inginerului. Acest
mod de a gândi şi apoi de a
acŃiona, este un rezultat al şcolii
politehnice, care în primul rând îl
învaŃă să privească critic orice
rezultat şi orice soluŃie. Inginerul
se
preocupă
permanent de
utilitatea rezultatului, de maniera
de a-l aplica, de posibilitatea
concretizării
lui.
Formarea
inginerului pentru ordine, pentru
păstrarea unei anumite discipline
în realizarea unei acŃiuni în care
sunt implicaŃi un număr mare de
oameni îşi are originea în ordinea
strict învăŃată a noŃiunilor tehnice, în pregătirea carteziană obŃinută în
universităŃile/şcolile tehnice.
Să analizăm unele domenii ale activităŃii inginereşti.
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■ Domeniul nanotehnologiilor este abia la început, dar promite
dezvoltări tehnologice extraordinare, rata descoperirilor în acest
domeniu fiind în continuă creştere. De la prezentarea conceptului de
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Nanotehnologia se ocupă cu materialele de dimensiuni din domeniul nanometric: 1nm
până la 100 nm. Termenul de „nanomaterial” poate fi aplicat obiectelor care există numai
la dimensiuni nanometrice, cum ar fi nanotuburile cu un singur perete şi cu pereŃi multipli
sau fulerenele, nanoparticulele cu trei dimensiuni externe pe scară nano sau materialele
convenŃionale care prezintă proprietăŃi unice deosebite pe scară nano (de exemplu,
seleniura de cadmiu „quantum dots”).
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nanotehnologie la Tokio, în 1976, acesta a câştigat teren atât în
Europa, cât şi în SUA, activitatea de cercetare din domeniul
nanotehnologiilor fiind prodigioasă (în anul 2009 guvernul american a
investit o jumătate de miliard de dolari în cercetarea nanotehnologiei).
După ultimele previziuni, se estimează că până în 2015 piaŃa mondială
a nanotehnologiilor ar putea reprezenta între 750 şi 2000 de miliarde de
euro, iar până în 2014 potenŃialul creator util ar putea atinge 10
milioane de întrebuinŃări legate de nanotehnologie, deci 10 % din totalul
creaŃiilor întrebuinŃate în industriile manufacturiere din întreaga lume.
Producerea nanomaterialelor nu este un lucru nou, anumite
forme de nanomateriale utilizându-se de o perioadă considerabilă de
3
timp . Ceea ce este, într-adevăr nou, este abilitatea noastră actuală de
a imagina, analiza, controla şi proiecta nanoobiecte şi nanomateriale
noi, pentru a obŃine proprietăŃi deosebite care nu se pot realiza cu
materialele obişnuite.

■ Industrializarea Ńărilor şi creşterea populaŃiei cu toate
consecinŃele, au condus la o imensă cerere de energie electrică.
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Culoarea roşie folosită pe sticlă, încă în epoca medievală, se datora proprietăŃilor
particulelor de aur la scara nanodimensiunilor. Carbonul negru de fum la scară nano,
utilizat la cauciucurile autovehiculelor; silicea la scară nano, pentru controlul gradului de
uzură şi a caracteristicilor de rulare, precum şi pentru cerneluri, vopsele şi lacuri cu calităŃi
superioare etc. De curând, cercetătorii britanici, au anunŃat descoperirea unei noi metode
pe bază de nanotehnologie, de deplasare în organism a genelor anticancer, într-un mod
selectiv, acestea distrugând doar celulele cancerigene.
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Electricitatea nu este utilizată în acelaşi loc în care se produce, fiind
necesare linii de transport şi sisteme de distribuŃie la mari distanŃe.
În ianuarie 2007 Comisia Europeană a elaborat un pachet de
măsuri pentru a stabili politica energetică pentru Europa având ca scop
combaterea schimbărilor climatice, îmbunătăŃirea securităŃii alimentării
cu energie electrică şi creşterea competitivităŃii.
Ca urmare Uniunea Europeană s-a angajat să atingă
următoarele Ńinte până în 2020: • să reducă emisiile de gaz cu
aproximativ 20 %; • să îmbunătăŃească eficienŃa energetică cu 20 %; •
să crească producerea de energie regenerabilă la 20 %; • să crească
cantitatea de biocombustibil la 10 % din totalul de combustibilul pentru
transport.
■ Lumea viitoare este mai presus de toate o lume a
performanŃei, o lume în care fiecare individ trebuie să contribuie cu o
anumită valoare adăugată.
Spre exemplu, este uşor de acceptat faptul că fabricaŃia are şi
va avea un rol şi un impact determinant asupra întregii societăŃi. Pentru
a face faŃă schimbărilor dramatice din fabricaŃie, care se întâmplă
aproape zi de zi, învăŃământul în ingineria fabricaŃiei trebuie să combine
din ce în ce mai mult metodele clasice de învăŃare/predare cu facilităŃile
oferite de tehnologia informaŃiei. Astfel, transferul de informaŃii bazat pe
utilizarea textului şi a schiŃelor, respectiv a imaginilor 2D va fi înlocuit
într-o mare măsură prin modele 3D, modele 3D “explodate”, modele 3D
animate, care vor asigura un
transfer informaŃional mai rapid, mai
dens şi mult mai clar ca posibilitate
de înŃelegere şi asimilare.
EducaŃia şi instrucŃia iniŃială
a unei persoane nu este suficientă
pentru a fi competitivă toată viaŃa.
În societatea modernă şi
viitoare,
pentru
a-şi
păstra
competitivitatea pe piaŃa forŃei de muncă, inginerul trebuie să accepte
ca pe o necesitate primordială educaŃia continuă pe întreaga durată a
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vieŃii . Numai prin învăŃare/educaŃie continuă inginerul va rămâne
competitiv pe piaŃa muncii. „Diploma ta este ca un tichet cu care poŃi
plăti intrarea la un local de dans. Ea te califică ca să poŃi intra. Însă
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O pregătire de nivel colegiu este minimală pentru orice poziŃie profesională tehnică. O
diplomă universitară poate oferi o slujbă posesorului acesteia, dar menŃinerea pe piaŃa
muncii este o cu totul altă problemă şi depinde în primul rând de capacitatea individului de
a răspunde nevoii de educaŃie continuă.
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imediat ce eşti înăuntru, tu mai trebuie încă să dovedeşti că poŃi să
dansezi” (G.F. Corvin – Kenya).
Într-o lume în care comunicarea este sinonimă cu existenŃa
însăşi, componenŃii ingineriei din toate sectoarele de activitate, trebuie
să fie pregătiŃi şi să ştie să comunice, să transmită, să analizeze nu
doar în limbajul şi contextul strict profesional, cât şi în situaŃii cotidiene
mai mult sau mai puŃin complexe. „Trebuie să înveŃi să vezi. De vrei să
cunoşti bine un lucru, nu te mulŃumi doar cu mărturia propriilor tăi ochi;
cere ajutorul câtorva perechi de ochi străini … fiece om are un chip al
lui de a vedea lucrurile, şi nu-i în stare să cuprindă întregul adevăr”,
spunea Boleslaw PRUS (peudonimul lui Alexander Glowachi, 18471912), prozator polonez. Iar naturalistul german Alexander von
HUMBOLDT (1769-1859) menŃiona: „E o mare fericire să lărgeşti
hotarele cunoaşterii omeneşti”. Cuvinte actuale, idei mereu prezente în
activitatea cotidiană şi cu atât mai necesare inginerului.
Integrarea permanentă a inginerului în prezent, cunoaşterea şi
stăpânirea ultimelor realizări tehnice, menŃinerea constantă a unei
puternice personalităŃi în domeniu, comportă o formare continuă, o
împrospătare statornică a cunoştinŃelor, obŃinerea unui volum acceptabil
de cunoştinŃe tehnice, literare, filosofice, economice şi politice.
În acest context complex, Sebeşul a devenit locul unor
binefăcătoare/benefice contacte directe între ingineri, specialişti de
diferite profesii, locul unde se efectuează un consistent şi însemnat
schimb de idei, de rezultate şi de păreri în diverse domenii inginereşti.
AsociaŃia Generală a Inginerilor din România apreciază ceea ce
Sebeşul, locul de întâlnire al inginerilor de pretutindeni, înfăptuieşte
pentru menŃinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii acestora,
a dorinŃei de continuitate a competenŃelor profesionale inginereşti care
trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai ! ConferinŃele
NaŃionale multidisciplinare – cu participare internaŃională „Profesorul
Dorin Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”, care se desfăşoară
la Sebeş, începând cu anul 2001, stau mărturie.
Editarea lucrărilor ConferinŃei cu sprijinul direct al Consiliului
JudeŃean Alba şi al Filialei Cluj a AGIR, pune la dispoziŃie o imensă
cantitate de informaŃie. O informaŃie utilă şi necesară tuturor celor care
trudesc în inginerie în diferite ipostaze: cercetare, producŃie, învăŃământ
mediu sau superior. A avea la îndemână o sinteză, o prezentare
succintă, o introducere într-un anumit domeniu, o punere în temă în
direcŃii puŃin cercetate/cunoscute, o esenŃă bibliografică, constituie o
adevărată bogăŃie, o informaŃie nepreŃuită, inestimabilă !
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ConŃinutul celor 19 volume de lucrări prezentate la ConferinŃele
de la Sebeş este deosebit ! Tabelul 1 arată că până acum, s-au tipărit
1958 lucrări de-a lungul a 12478 pagini; 2614 autori şi peste 600 mm
grosimea tuturor volumelor apărute; o bibliografie voluminoasă la
îndemâna oricui, fiind menŃionate mai mult de 8000 de titluri !
În preambulul volumului 9 din ŞtiinŃă şi Inginerie, Editura AGIR,
Bucureşti, 2006, am scris: ”Consider un noroc, o binefacere imensă,
teribilă chiar, posibilitatea editării în limba română a volumelor ŞtiinŃă şi
Inginerie ! Socotesc un privilegiu deosebit exprimarea gândurilor,
ideilor, concepŃiilor etc. în limba Ńării tale, având în vedere vicisitudinile
şi urgiile prin care a trecut acest popor. Apreciez că limba română
trebuie să-şi păstreze frumuseŃea şi demnitatea ei, să fie folosită şi
popularizată permanent, chiar utilizând şi o anumită doză de
agresivitate ...”. În această direcŃie, mulŃumiri conducerii AGIR şi Editurii
AGIR care ne-au ajutat prin acordarea permanentă a ISBN-ului şi
recent ISSN-ului, căutând introducerea publicaŃiei în clasificări
superioare întru respectul autorilor lucrărilor publicate.
Şi ca întotdeauna, să lăsăm cifrele să vorbească …
Într-o perspectivă optimistă, ediŃia a X-a a ConferinŃelor NaŃionale
multidisciplinare – cu participare internaŃională „Profesorul Dorin Pavel –
fondatorul hidroenergeticii româneşti”, prezintă depăşiri ale mediilor
realizate după zece ani: mai mult cu 78,4 autori; cele mai multe lucrări
prezentate (cu 46,2 mai mult decât media); cu 366,2 pagini tipărite afectate
numai lucrărilor; participare masivă a cadrelor didactice universitare (cu
12,3 % mai mult decât media şi cel mai mare procent dintre cele zece
ediŃii); un număr însemnat de doctoranzi aflaŃi în diverse stadii de pregătire.
Şi analiza poate continua într-un asemenea mod festivist.
Tabelul 1
An
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Media
XII

Număr
total de
autori
134
198
248
280
272
273
223
292
354
340
261,4

Număr
de
lucrări
103
164
191
218
193
234
168
205
240
242
195,8

Număr
autori/lucrare
1,3
1,2
1,3
1,28
1,40
1,17
1,33
1,42
1,48
1,41
1,335

Număr
pagini
tipărite
738
996
1184
1322
1196
1356
1054
1342
1676
1614
1247,8

Număr
pagini/lucrare
7,16
6,07
5,98
6,06
5,99
5,75
6,04
6,35
6,98
6,67
6,37

Tabelul 2
An

Membri
AGIR
%

Ingineri
cercetători
proiectanŃi
%

Cadre
didactice
universitare
%

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Media

49,5
60,1
66,5
66,1
58,5
71,06
67,3
63,0
60,7
65,2
62,8

28,0
35,9
33,1
28,2
34,6
22,4
47,08
43,5
41,8
35,0
34,96

54,5
54,5
57,7
64,6
42,65
52,74
51,57
53,4
42,8
66,4
54,09

Profesori
universitari
%
14,9
14,7
17,3
19,3
20,22
25,27
24,7
23,3
18,9
17,9
19,65

Doctori
ingineri
%

Doctoranzi
%

StudenŃi
%

42,5
39,4
42,3
46,1
46,3
49,82
50,67
52,4
39,8
37,1
40,0

34,5
36,4
28,3
25,7
27,2
24,9
26,5
19,5
16,7
32,1
27,2

0,9
4,55
2,6
2,2
4,8
1,5
3,14
3,4
5,6
3,8
3,25

Dar o cercetare atentă a datelor conŃinute în tabelele 1 şi 2
permite constatarea unor semnale de atenŃie:
● procentual, a scăzut participarea profesorilor universitari şi a
doctorilor ingineri.
● numărul de studenŃi, de masteranzi din cadrul universităŃilor
tehnice nu prezintă creşteri importante.
● la această ediŃie, numărul doctoranzilor prezintă o anumită
creştere, pe ansamblu considerând-o destul de nesemnificativă.
ExplicaŃii, justificări, evidenŃierea anumitor aspecte legate de
ConferinŃele multidisciplinare desfăşurate la Sebeş există şi pot fi
detaliate.
■ Proliferarea la nivelul României a manifestărilor tehnice şi
ştiinŃifice, fără o clasificare, ordonare şi ierarhizare a acestora. Un lucru
mai mult decât lăudabil când catedra X din cadrul UniversităŃii Y,
realizează un simpozion, o conferinŃă, o întâlnire ştiinŃifică, antrenând
colectivele de cadre didactice, de cercetători, de ingineri, la studiu, la
experimente, la cercetări, cu un final mai mult decât util. Dar, la nivelul
Ńării catedre sunt multe … Astfel, într-o scurtă perioadă calendaristică
(de regulă la terminarea cursurilor universitare), se organizează două,
cinci, zece … manifestări tehnice şi ştiinŃifice bine gândite, atent
organizate. Trebuie făcută o atentă triere, o adevărată selecŃie, o
severă alegere pentru a putea participa la cât mai multe astfel de
manifestări. Iar ”sistemul de punctare” a cadrelor didactice, a
personalului din universităŃi, specific acestora, lucrează din plin, făcând
o drastică selecŃie …
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■ Amintesc – pentru a câta oară – că în sistemul de -”punctare”
a activităŃii ştiinŃifice şi de cercetare a cadrelor didactice, conferinŃele
naŃionale – chiar şi cele cu participare internaŃională – sunt cel mai slab
clasificate. Articolele publicate în aceste condiŃii primesc cele mai puŃine
puncte, în anumite situaŃii, neŃinându-se cont de ele. Acelaşi articol
prezentat la conferinŃele naŃionale, dar tradus într-o limbă de circulaŃie
internaŃională şi publicat în Serbia sau Republica Moldova, este punctat
dublu, triplu sau chiar mai mult. Şi „lupta” acerbă după publicaŃii ISI,
accentul pentru apariŃia a cât mai multe articole în puzderia de reviste
din România care au obŃinut categoria mult visată şi cerută, ISI, explică
procentul din ce în ce mai mic de profesori universitari şi de doctori
ingineri la ConferinŃele din Sebeş. Iar o privire retrospectivă asupra
primelor ediŃii, prilejuieşte găsirea unor nume de universitari care au
participat la Sebeş, atunci doctoranzi, atunci şefi de lucrări sau chiar
conferenŃiari, dar după obŃinerea gradului didactic de profesor
universitar, sau statutul de doctor inginer, s-au îndreptat spre
manifestări cotate superior în „grila” existentă.
■ Se propune constituirea Clubului Inginerilor „Dorin Pavel” din
Sebeş – CIS. Scopul realizării Clubului se poate sistematiza astfel: să
fie un ”produs” al Celei de a X-a ConferinŃe Sebeş 2010; stabilirea unei
REZOLUłII a Celei de a X-a ConferinŃă Sebeş 2010, emanaŃie a
membrilor Clubului; cunoaşterea unui număr cât mai precis de
participanŃi la ConferinŃele NaŃionale multidisciplinare ”Profesorul Dorin
Pavel – fondatorul hidroenergeticii româneşti”; realizarea unor acŃiuni
tehnice specific inginereşti de către membrii Clubului: proiecte,
expertize extrajudiciare, diferite lucrări pentru a fi comunicate şi tipărite
cu ocazia ConferinŃelor anuale etc.
Prezentările unor colegi care au răspuns prompt acestui apel
sunt publicate în paginile 787-820 a volumului 18 ŞtiinŃă şi Inginerie,
Editura AGIR, Bucureşti, 2010.
■ Merită menŃionate numele celor care au fost permanent
alături de ConferinŃele desfăşurate la Sebeş prin prezenŃă, prin lucrările
realizate şi comunicate. Ordinea în care sunt prezentaŃi este aleatoare,
iar renunŃarea la nominalizarea titlurilor, gradelor didactice, a numărului
de lucrări publicate etc. este mai mult decât justificată. Şi posibilele
omisiuni de nume, rog să-mi fie iertate …
Astfel, o participare de 100 %: Mugurel Liviu Sârbu, Mircea
Bejan, Mihai Sudrijan, Mihaela Suciu, Tiberiu Rusu, Tiberiu Dimitrie
Babeu, Carmen Bal, Ioana Bălan, Nour Ioan Crişan, Viorel Ispas, Emil
Nagy, Ioan I. Pop, Radu Vasiu, Gheorghe Zirbo, Rodica CreŃ, Vasile
Mircea Popa, Basarab Dan Guzun, Ileana Dacia Napău, Nicolae Bal,
XIV

Francisc Gnandt, Tiberiu Cătuneanu, Liviu Brânduşan, Emil RiŃi-Mihoc,
Constantin Avădanei, Tiberiu Mănescu, Augustin CreŃu.
MenŃionăm colegi care s-au angrenat mai târziu în circuitul
ConferinŃelor desfăşurate la Sebeş, şi-i avem de acum alături: George
Arghir, Mariana Arghir, Francisc Weber, Lucia Vîlceanu, Gheorghe
Aurel Gherman, Radu Pentiuc, Marilena Carmen şi George Mahalu,
Vasile Alexa, István Barabás, Adrian TodoruŃ, Corneliu şi ConstanŃa
Cristescu, Ioan Blebea şi colectivul, Gilbert-Rainer Gillich, Nicoleta
Gillich, Francisc Kudler, fraŃii Napău, colectivele de autori de la ASRO,
Tiberiu Pavel Itul, Ilare Bordeaşu, Nicolae Fântânaru, Eugen Dobândă,
Pavel Tripa etc., etc.
Să-mi fie iertate omisiunile …

Şi tuturor participanŃilor, ingineri, cadre didactice universitare şi
preuniversitare, cercetători, membri AGIR din Timişoara, Arad,
Bucureşti, Sibiu, Suceava, Iaşi, ReşiŃa, Hunedoara, Cugir, Alba Iulia,
ConstanŃa, Deva, Sighişoara şi Cluj Napoca, tuturor celor care menŃin
derularea ConferinŃelor de la Sebeş prin participare şi realizarea şi
comunicarea de lucrări ştiinŃifice şi tehnice valoroase şi doresc această
perpetuare în ciuda multor oprelişti, tuturor celor care se întâlnesc cu
adevărată prietenie la Sebeş, sincere şi profunde mulŃumiri !
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Să mulŃumim Primăriei municipiului Sebeş, Consiliului local,
Centrului Cultural “Lucian Blaga”, Colegiului NaŃional “Lucian Blaga”,
celorlalte unităŃi implicate, nominalizând cu respect şi cinstire numele
primarului Dr.Ing. Mugurel Liviu SÂRBU, iniŃiatorul acestor mai mult
decât necesare întâlniri cu profund caracter tehnic, a directorului
Constantin ŞALAPI, a tuturor celor care realizează bune condiŃii
desfăşurării în Sebeş a ConferinŃelor naŃionale multidisciplinare ce se
desfăşoară sub onorantul generic „Profesorul Dorin Pavel – fondatorul
hidroenergeticii româneşti”. Deplină recunoştinŃă nevestei mele, Ana
BEJAN care mi-a fost şi-mi este permanent alături şi ex-directorului
Centrului cultural “Lucian Blaga”, profesorul Gheorghe MANIU, “omului
cu suflet mare” care a creat clipe de neuitat.
Şi întregului Sebeş, respectuoase mulŃumiri !

Prof.Dr.Ing. Mircea BEJAN
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Preşedintele Filialei Cluj a AGIR,
membru al Consiliului Director al AGIR
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