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La
Sebeș,
cu
ocazia
Conferințelor
internaționale
multidisciplinare ”Profesorul Dorin Pavel - fondatorul hidroenergeticii
românești”, organizate la sfârșitul lunii
mai - începutul lunii iunie, reprezintă
prilejul reuniunii tuturor inginerilor români
din țară și din străinătate, anul acesta
ajungându-se la cea de-a XVI– a ediție.
Evoluția în timp, an de an, a
evenimentelor petrecute în cadrul acestei
conferințe de o complexitate crescândă,
demonstrează că municipiul Sebeș este
locul ales de Dumnezeu pentru a cinsti
memoria uneia dintre cele mai marcante
personalități ale Sebeșului și ale științei și
tehnicii românești.
La 31 mai 2016 profesorul Dorin Pavel, originar din Sebeş,
judeţul Alba, dintr-o familie de învăţători, ar fi avut 116 ani. Din păcate a
fost răpit dintre noi mult prea devreme (curând se vor împlini 37 de ani
de la trecerea lui în nemurire). Profesorul Dorin Pavel, care şi-a
încheiat trecerea prin această lume la data de 6 iulie 1979 la Bucureşti
şi a fost înmormântat alături de părinţi şi strămoşi în satul lor de obârşie
– Lancrămul ardelean, a fost prin excelenţă un priceput tehnician dar şi
un mare dascăl, un îndrăgostit de natură, un patriot nedesminţit dar şi
un fin artist, un adevărat poet al apelor, nu numai un arhitect al lor.
Lucrările Conferinței, programul derulării acesteia, reprezintă
pentru unii dintre participanți un fapt cunoscut, pentru alții care vin
pentru prima dată la Sebeș, este o noutate așteptată, dar pentru toți,
indiferent de numărul zilelor petrecute la Sebeș, la acesta Conferință,
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noutatea temelor, a subiectelor dezbătute, a activităților de analiză și
cunoaștere a ultimelor cercetări în domeniul hidroenergeticii (și nu
numai), este magnetul care îi va uni pentru totdeauna la Sebeș.
Sebeșul constituie un potențial de prezentare a realizărilor
inginerești în diverse domenii, un prilej de cunoaștere reciprocă, o
modalitate de aflare a noutăților în domeniul tehnic din România. Dacă
la primele ediții ale acestei Conferințe, cei direct implicați în
prezentarea și susținerea lucrărilor tipărite în volume - Știință și
Inginerie, își doreau ca acestea să devină ”cartea de căpătâi a viitorilor
ingineri”, acest fapt a devenit acum, după cele 15 ediții, o realitate.
Realizarea și existența unui potențial de prezentare și
valorificare a informației
în domeniul ingineriei, pe
diferite specialități este
unul dintre obiectivele de
bază ale promotorilor
acestei Conferințe.
În acest context,
prin dezvoltarea economică din ultimii ani, în
special
în
domeniul
industriei,
Sebeșul
a
demonstrat că este locul
celor care au ales ingineria ca un mod de viață, ca profesie și
performanță.
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Ca la fiecare ediție, Primăria municipiului Sebeș, Consiliul Local
al Municipiului Sebeș, Colegiul Național Lucian Blaga Sebeș, Centrul
Cultural Lucian Blaga Sebeș – gazda deschiderii și a lucrărilor
Conferinței, sunt instituții publice care, cu responsabilitate, în
parteneriat, își asumă organizarea și buna derulare a activităților
Conferinței. Iar rolul Asociației Generale a Inginerilor din România –
AGIR, prin Filiala Cluj și sucursala Alba, a fost și este deosebit.
Alături de instituțiile statului, salut implicarea partenerilor noști
la acest eveniment, Academia de Științe Tehnice din România – ASTR
și Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, consecvenți an de an și
implicați la tot ce înseamnă, în aceste zile, Dorin Pavel pentru noi toți.
Personalitatea și activitatea marelui inginer Dorin Pavel,
fondator al hidroenergeticii românești va rămâne în eternitate și va fi
un exemplu de urmat pentru multe generații. Pentru noi, nu rămâne
decât să continuăm tradiția acestei conferințe, să susținem inițiativa și
munca celor care fac
posibil acest eveniment,
să păstram cu sfințenie
învățăturile sale și să-i
acordăm locul cuvenit
printre eroii
neamului
românesc.
În memoria sa
concetăţenii
oraşului,
astăzi
municipiu,
îi
cinstesc amintirea prin
cele două busturi ridicate
în
incinta
S.C.
Electrocentrale S.A. şi în
centrul
urban,
prin
conferirea, post-mortem
în anul 1995 a titlului de
„Cetăţean de Onoare”;
strada care porneşte
spre Valea Sebeşului îi
poartă numele, ca şi
Grupul Şcolar Industrial
din Alba Iulia, iar în
Sebeş se organizează
periodic manifestări de
nivel
naţional
și
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internațional dedicate vieţii şi realizărilor sale.

Sebeșul a știut și va ști întotdeauna să-și cinstească eroii, cu
onoare și demnitate, cu respect și recunoștință.
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