SEBEȘ 2013 – LOCUL DE ÎNTÂLNIRE
A INGINERILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI
Mircea BEJAN
Referindu-ne la cele mai reprezentative personalități ale
Sebeșului, poetul, filosoful și omul de cultură Lucian BLAGA (1895 –
1961) și la inginerul, profesorul, academicianul și fondatorul
hidroenergeticii românești Dorin PAVEL (1900 – 1967), trebuie să
remarcăm dovada de adevărată cinstire a individualităţilor/
personalităţilor care au făcut cunoscut la nivel naţional şi internaţional
un municipiu de talia şi vechimea Sebeşului, pildă arătată și menținută
permanent de Primăria și Consiliul Municipal Sebeș.
Și în această ipostază, Sebeșul dorește păstrarea la înalte cote
a meseriei de inginer, a unirii acestora, a dorinţei de continuitate a
competenţelor profesionale inginereşti care trebuie aliniate la
standardele europene – şi nu numai, realizarea unor binefăcătoare,
folositoare și benefice contacte directe între ingineri, specialişti de
diferite profesii, efectuarea unui consistent şi însemnat schimb de idei,
de rezultate şi de păreri în diverse domenii inginereşti. Aceste lucruri se
înfăptuiesc permanent din anul 2001, unde, pentru câteva zile,
municipiul Sebeș devine o adevărată ”agoră” a inginerimii românești de
pretutindeni. Care este situația prezentă a inginerului și a ingineriei ?
Utilizarea ştiinţei în domeniul tehnicii începută după secolul
XVII-lea, perfecţionarea reciprocă a cunoştinţelor fundamentale şi a
ştiinţelor inginereşti, unde inginerii au avut rolul principal, au dus la
dezvoltarea societăţii, la asigurarea unor condiţii de trai propice și tot
mai uşoare şi la creşterea rolului informaţiei pe ansamblu. Cooperarea
ştiinţă-inginerie a început în 1870 (industria chimică a coloranţilor), a
continuat în 1890 în electrotehnică şi energetică, după 1920 a
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cuprins/invadat toate ramurile ingineriei, în prezent ştiinţele
fundamentale şi ingineria conlucrează, pe alocuri suprapunându-se.
M-a impresionat un articol scris în Făclia – rubrica Eveniment,
interviu, din 29 aprilie 2013, 6:00 am: ”Experienţa celui mai longeviv
2
director general”. Iată unul din multele răspunsuri citite.
Liviu Turdean: ”România a avut multe întreprinderi industriale
care mergeau foarte bine, iar industria românească a avut un mare
aport la bugetul statului. De ce astăzi, întreprinderile româneşti au
dispărut aproape toate? În judeţul Cluj, au fost până în 1990 peste 60
întreprinderi bune şi, în prezent, aproape toate au dispărut. Cred că şi
la nivel naţional situaţia este la fel. Mă întreb: oare nu s-a greşit cu
privatizarea industriei? Cum întreprinderea noastră a reuşit să reziste,
iar majoritatea întreprinderilor industriale au dispărut? Este foarte
necesar să reclădim o nouă industrie românească. Avem resurse
materiale şi umane suficiente. E păcat şi îmi pare foarte rău de situaţia
de azi a industriei noastre”.
Readucerea industriei în Europa. Pentru rezolvarea
multiplelor probleme societale actuale secolului XXI, asigurarea unei
creșteri sustenabile, a creării locurilor de muncă cu valoare ridicată,
Europa trebuie să intervertească cu celeritate tendința de scădere a
rolului industriei. Trebuie să se obțină o inversare a tendinței actuale de
scădere, astfel încât, până în 2020, să se ajungă de la nivelul de 15,6
%, cât este în prezent, la 20 % din PIB-ul UE. Industria încă reprezintă
patru cincimi din exporturile europene, iar 80 % din exporturile
europene și din investițiile sectorului privat în cercetare și dezvoltare
provin din industria manufacturieră. Antonio Tajani, vicepreședinte al
Comisiei Europene, comisar pentru industrie și antreprenoriat, a
declarat: „Nu putem continua să asistăm la delocalizarea industriei din
Europa. Cifrele noastre sunt extrem de clare: industria europeană
poate asigura creștere și poate crea locuri de muncă. Am prezentat
condițiile indispensabile unei reindustrializări sustenabile a Europei,
dezvoltării investițiilor necesare în noi tehnologii și reinstaurării unui
climat de încredere și spirit antreprenorial. Lucrând împreună și
reinstaurând încrederea, putem readuce industria în Europa”.
Comisia Europeană consideră că pilonii politicii industriale
consolidate sunt: ▪ investițiile în inovare; ▪ îmbunătățirea condițiilor de
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În 1967, când Liviu Turdean a preluat conducerea întreprinderii „Flacăra” (actuala
„Farmec”), industria de cosmetică din România era încă în faza de pionierat. După 45 de
ani, plăpânda fabrică din Cluj-Napoca a devenit un brand naţional, cu capital integral
românesc, care a reuşit să-şi facă remarcată prezenţa şi pe pieţele extrem de competitive
din Vest.
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piață; ▪ accesul la finanțare și capitaluri; ▪ capitalul uman și
competențele (punerea la dispoziția forței de muncă a mijloacelor
necesare pentru a face față transformărilor industriale, în special printro mai bună anticipare a nevoilor și a neconcordanțelor în materie de
competențe). Comisia propune o serie de acțiuni prioritare menite să
stimuleze investițiile în noi tehnologii, să îmbunătățească mediul
de afaceri, accesul la piețe și la finanțare, în special pentru IMM-uri, și
să pună în concordanță competențele cu necesitățile sectorului
industrial. Se preconizează o revenire treptată a consumului şi a
investiţiilor. Se estimează că ritmul scăzut al activităţii economice din
prezent va conduce la o creştere a şomajului în acest an până la nivelul
de 11,1 % în UE şi de 12,2 % în zona euro.
Deoarece se aşteaptă o diminuare a impactului creşterii
preţurilor la energie asupra inflaţiei, se estimează că inflaţia preţurilor
de consum în UE va scădea treptat în cursul anului 2013 şi că se va
stabiliza anul viitor la aproximativ 1,7 % în UE şi la 1,5 % în zona euro.
O situație de urgență la nivelul României. Constatăm o
realitate deloc favorabilă: în anii care au trecut de la limita anilor 1989
s-a acţionat haotic, iar rezultatele au fost pe măsură. S-au elaborat
planuri, strategii, studii privind dezvoltarea ţării, profesionalizarea sau
educarea populaţiei şi conceperea unei evoluţii economico-sociale
durabile, dar toate acestea – în pofida faptului că au fost bine
structurate şi au oferit soluţii – au rămas doar în arhive. Şi aceasta în
condiţiile în care ele au fost aprobate de instituţiile statului, de
societatea civilă şi de clasa politică aproape în unanimitate.
Trebuie ca în urma unei rapide și corecte diagnoze să se
identifice modalităţile prin care tot ce a fost conceput corect să se
aplice, logic cu îmbunătăţirile necesare, determinate de evoluţia unor
noi fenomene şi procese. Să analizăm doar unele aspecte din această
realitate deloc favorabilă.
La ora actuală, un caracter de extremă urgenţă îl constituie
regândirea profundă a întregului sistem educaţional, cu accent pe
formarea profesională. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor moderne,
schimbarea curriculei şcolare (universitare şi a şcolilor profesionale),
precum şi goana după o continuă creştere economică şi o maximă
profitabilitate au condus la creşterea şomajului. Dacă e să le luăm pe
rând, aplicaţiile calculatorului şi al telefoanelor mobile n-au fost corelate
cu nevoia locurilor de muncă, astfel că automatizarea şi, mai apoi,
robotizarea au determinat scăderea nevoii forţei de muncă. Sigur că
este greu ca cineva să se opună dezvoltării tehnologice (nici nu-i de
dorit aşa ceva!), dar o influenţă deosebită a avut-o şi şcoala. În practica
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guvernamentală a ţărilor europene a intervenit o anumită nepăsare faţă
de nevoile imediate. Aşa că liberalizarea învățământului privat şi
introducerea unor „profesionişti inutili” fără aplicabilitate directă la
nevoile socio-economice au condus – și conduc încă - la creşterea
continuă a şomajului.
Pentru început trebuie analizată actuala evoluţie demografică
îngrijorătoare. A avut şi are loc scăderea natalităţii în condiţiile în care
s-au accentuat procesul de îmbătrânire al populaţiei şi cel de reducere
a ratei generale de activitate. Specialiştii au confirmat că partea cea
mai mare a populaţiei active se va reduce în deceniile următoare în
proporţii şi ritmuri crescânde, în timp ce dezvoltarea şi modernizarea
economiei româneşti va cunoaşte evoluţii net superioare celor de până
acum, creând noi presiuni asupra pieţei muncii. Aceasta va impune
reprofesionalizarea pe scară largă a unei populaţii active din ce în ce
mai vârstnice, ceea ce va reclama strategii şi programe adecvate.
Diminuarea natalităţii după 1989, şi previzibila menţinere a
acesteia la nivelul scăzut din ultimii ani şi în anii ce vin, ameninţă cu
producerea unei grave penurii de forţă de muncă. Acoperirea deficitului
s-ar putea realiza prin promovarea a două căi principale: cea a
importului de forţă de muncă şi cea a atragerii în activităţi economice a
populaţiei inactive. Această a doua cale impune elaborarea şi aplicarea
unei strategii complexe de profesionalizare a populaţiei tinere şi de
reprofesionalizare a celei vârstnice.
Potrivit celor mai recente previziuni ale Eurostar, mărimea
populaţiei apte de muncă (15 – 64 ani) va începe să scadă mai
pronunţat din 2012. Astfel, creşterea economică va trebui să se bazeze
mai puţin pe o creştere a numărului de locuri de muncă şi mai mult pe
productivitatea angajaţilor. În acelaşi timp „Este necesar ca mai mulţi
oameni să fie activi pe piaţa muncii, mai mult timp. Sistemele de pensii
publice din unele state membre se confruntă cu mari creşteri ale
costurilor, ceea ce înseamnă o povară mai grea pentru generaţia
3
tânără . Asistăm la provocări demografice enorme“, a spus raportorul
pe acest subiect, europarlamentarul olandez Oomen Ruijten.
În ţara noastră întreaga strategie de profesionalizare va avea
de făcut faţă unei dure realităţi. Populaţia în vârstă de 19 – 23 ani, din
care se recrutează viitori specialişti cu pregătire superioară, este astăzi
de 1,7 milioane persoane şi va fi în anul 2025 de numai 1 million,
3

Accentuarea procesului de îmbătrânire a populaţiei va impune, totodată, reformarea
sistemului de asigurări sociale şi medicale, inclusiv prin dezvoltarea specializărilor de
profil, de asistenţă socială specifice vârstei a treia şi a patra, precum şi a reţelei de unităţi
medicale şi aşezăminte specifice acestei populaţii.
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migraţia externă putând să diminueze şi mai mult acest număr. Este
vorba de o reducere dramatică a populaţiei de vârstă universitară, ceea
ce va impune o regândire a întregului sistem de învăţământ superior
pentru favorizarea profilurilor de care societatea va avea nevoia cea
mai acută.
Studiile arată că până în 2060, costurile îmbătrânirii populaţiei
vor creşte cu 7 % din PIB sau chiar mai mult. Aceasta înseamnă costuri
suplimentare cu pensiile, asistenţa medicală, azilurile de bătrâni şi
4
asistenţa socială .
Concepte, rezolvări, principii, măsuri, soluții. Numeroşi
specialişti români şi străini au conturat în ultimul timp soluții de
rezolvare. Ele nu sunt nici dintre cele mai dificile şi nici imposibil de pus
în practică. Trebuie doar să existe o voinţă colectivă de a le adopta şi
de a le pune în aplicare, majoritatea lor regăsindu-se în Strategia
Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - Orizonturi 2013 –
2030 (din 2008) şi unele, în recenta Lege a Educaţiei Naţionale, cu
modificările operate. În esență, sunt deziderate esenţiale pentru o ţară
şi o naţiune care doresc să aibă un viitor consonant cu cel al lumii
dezvoltate şi prospere.
Este elocvent exemplul Belgiei, o ţară cu o populaţie pe
jumătate cât cea a României şi care este susţinută economic în
proporţie de 60 % de trei industrii: cea a prelucrării diamantelor (locul I
în lume), cea a producerii berii de calitate (242 de sortimente, locul I în
lume) şi cea a producţiei de specialităţi de ciocolată, pe care le exportă
în 100 ţări. Cum poate Siria, o țară măcinată de puternice conflicte
interne, să se situeze pe primele locuri în lume la producțiile de roșii,
măsline, caise, ș.a.?
● Refacerea potenţialului industrial al ţării, paralel cu
dezvoltarea serviciilor şi cu orientarea spre ramurile producătoare de
înaltă valoare adăugată, spre crearea de locuri de muncă stabile şi bine
remunerate şi spre conservarea şi ameliorarea mediului natural prin
introducerea de tehnologii nepoluante;
● Dezvoltarea modernă a mediului rural în jurul unor centre
focalizatoare, prin eficientizarea producţiei agricole, încurajarea unor
multiple activităţi adiacente sau complementare, reînvierea la un nivel
calitativ superior a unor meşteşuguri şi îndeletniciri tradiţionale;
● Investiţii deosebit de substanţiale în cercetare, creaţie
tehnico-ştiinţifică, în cultură şi în societatea bazată pe cunoaştere;
4

În Luxemburg, una dintre cele mai bogate ţări europene, costurile legate de
îmbătrânirea populaţiei vor ajunge la 18 % din PIB, în Grecia la aproape 16 %, iar în
România la 10 %.
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● Modernizarea sistemului educaţional pe baza unor principii
esenţiale: şcoala secundară (licee, școli profesionale, şcoli de arte şi
meserii) trebuie să fie interactivă şi axată pe valorificarea capacităţilor
individuale ale elevilor, punând în plus bazele unei culturi generale
solide; şcoala terţiară (universităţile) trebuie să-şi ancoreze programele
în realităţile şi nivelul de cunoştinţe ale Mileniului Trei, accentuând
multidisciplinaritatea tuturor profesiunilor actuale şi aplicarea principiului
învăţării pe tot timpul vieţii (atât în profesia de bază, cât şi pentru o
eventuală schimbare a acesteia);
● Conceperea și realizarea judicioasă și în termene relativ
reduse a infrastructurii naţionale, mai ales a căilor de transport,
comunicaţii şi a punctelor de tranzit, pentru a satisface atât nevoile
comunitare europene, cât şi pe cele de dezvoltare şi revitalizare
naţionale;
● Sprijinirea prin programe coerente a micilor industrii
producătoare de bunuri cu valoare ridicată (inclusiv artizanatul şi
mărfurile de lux) şi a turismului menit să pună în valoare obiectivele
istorice, artistice şi naturale ale ţării;
● Transformarea dezideratelor de protecţie a mediului într-o
adevărată industrie, care creează locuri de muncă şi aduce beneficii pe
termen lung (purificarea apelor şi conservarea solului, împăduriri pe 2
milioane hectare în următorii 35 ani, înfiinţarea şi stricta gestionare a
ariilor naturale protejate: rezervaţii, parcuri naţionale, parcuri naturale
etc.);
● Îmbunătăţirea radicală a accesului la informaţii de interes
public şi stimularea dezbaterii critice a problemelor curente şi de
perspectivă ale dezvoltării societăţii moderne, precum şi a ideilor noi
aflate în circulaţie;
● Refacerea, modernizarea şi eficientizarea sistemului medical
şi de asigurări sociale, în conformitate cu standardele europene şi cu
cerinţele societăţii româneşti şi ale Mileniului Trei.
În cele mai multe cazuri, aportul statului s-ar reduce la o
legislaţie favorabilă atingerii obiectivului respectiv, la crearea anumitor
facilităţi specifice economiei de piaţă concurenţiale, la coordonarea şi
utilizarea responsabilă a fondurilor europene dirijate cu prioritate spre
asemenea obiective.
Ce se realizează la Sebeș ?
La nivelul Sebeșului, s-a creat un nucleu de participanți, care
se întâlnesc cu adevărată prietenie, cu stimă și deosebită
condescendență la Sebeş, ingineri, cadre didactice universitare şi
preuniversitare, cercetători, membri AGIR din Timişoara, Arad,
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Bucureşti, Sibiu, Suceava, Iaşi, Reşiţa, Hunedoara, Cugir, Alba Iulia,
Constanţa, Deva, Sighişoara, Baia Mare şi Cluj Napoca, care menţin
derularea Conferinţelor de la Sebeş prin participare şi realizarea şi
comunicarea de lucrări ştiinţifice şi tehnice valoroase şi care doresc
perpetuarea și menținerea acestor întâlniri în ciuda multor oprelişti.
Punerea la îndemâna celor interesați, a 2549 de lucrări în diverse
domenii inginerești: rezistența materialelor, mecanică, inginerie electrică,
construcții, ingineria mediului, autovehicule, tehnologia materialelor, energii
regenerabile, probleme actuale privind standardizarea, protecția muncii,
mașini unelte și angrenaje, hidraulică, chimie, mecatronică etc. etc.
Cu sprijinul direct al Consiliului
Judeţean Alba, al Filialei Cluj a AGIR, al
Editurii AGIR București și Editurii MEGA din
Cluj Napoca, prin editarea lucrărilor
Conferințelor, se pune la dispoziţie o imensă
cantitate de informaţie. O informaţie utilă şi
necesară tuturor celor care trudesc în
inginerie în diferite ipostaze: cercetare,
producţie, învăţământ mediu sau superior. A
avea la îndemână o sinteză, o prezentare
succintă, o introducere într-un anumit domeniu, o punere în temă în
direcţii puţin cercetate/cunoscute, o esenţă bibliografică ușor de
consultat, constituie o adevărată bogăţie, o informaţie nepreţuită,
inestimabilă! În conținutul celor 25 de volume de lucrări apărute până în
prezent găsești peste 10000 de titluri bibliografice; găsești noțiuni de
bază în diferite domenii, descrieri necesare pentru abordarea unui
anumit domeniu de studiu, dar și analize amănunțite, docte, savante
chiar, în alte domenii. Reprezintă rodul muncii celor peste 260 de
autori, care anual au sistematizat rezultatele cercetărilor, studiilor,
gândurilor din domeniile lor de interes și activitate.
Peste 18100 de pagini tipărite, realizate anual de o medie de
265,7 de autori (cadre didactice universitare, ingineri, cercetători,
specialiști renumiți în domeniile lor de activitate, experți în
standardizare și protecția muncii, din învățământul secundar,
doctoranzi în diverse pregătiri tehnice, studenți din învățământul tehnic
etc.). Lucrări semnate de autori din România și din alte țări (Franța,
Germania, Republica Moldova, SUA, Siria, Olanda etc.).
Sperăm că cifrele sunt grăitoare.
Pentru actuala Conferinţă, a XIII-a în ordine cronologică,
tabelele 1 şi 2 ne prezintă – pe aceeaşi structură de analiză a
precedentelor întâlniri – numărul de lucrări, de autori, de pagini tipărite,
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diferite statistici privind participanţii etc., aspecte ce ne permit să
analizăm desfăşurarea, necesitatea şi starea Conferinţelor Naţionale
multidisciplinare - cu participare internaţională „Profesorul Dorin Pavel fondatorul hidroenergeticii româneşti”.
Parcurgând datele prezentate, se constată că în anul 2013,
cifrele ”seci” se mențin la aproape aceleași cote: - numărul de autori a
scăzut cu circa 14 % față de media pe toată perioada 2001-2013; numărul de autori/lucrare se menține aproape constant, 1,4-1,38; numărul de pagini tipărite a scăzut cu circa 10 % față de media pe toată
perioada 2001-2013; - numărul de pagini pe lucrare este cel mai mare:
7,75 (media, 7,10 pagini/lucrare în perioada 2001-2013); - pe global,
toate valorile prezentate în anul 2013 se înscriu sensibil în media
înregistrată în toată perioada
parcursă de cele 13 ediții ale
Conferinței.
Şi atunci justificat, se
cuvin
sistematizate
şi
prezentate unele argumente:
a)
societatea
românească nu se poate
dezvolta decât prin crearea unui
sistem eficient de introducere şi
aplicare pe scară largă a
tehnologiilor de vârf, capabile să
contribuie la realizarea de noi produse performante, care să asigure
niveluri superioare de productivitate, calitative şi care să concureze cu
produsele de pe restul pieţelor.
La ora actuală, se apreciază că circa 40 % dintre ingineri,
proaspăt absolvenţi, pleacă peste hotare, ei fiind competitivi pe pieţele
externe, demonstrând astfel – în unele direcții - calitatea şi
performanţele învăţământului tehnic superior românesc. La nivel
macroeconomic, trebuie lămurită situaţia: România vrea să vândă
produse fabricate de alţii sau să producă valori materiale. În al doilea
caz este necesară o intensă şi productivă activitate inginerească
de înaltă calitate în domeniul cercetării, proiectării, ingineriei
tehnologice şi fabricării de produse performante.
b) trebuie frânată plecarea din cadrul universităților românești
recunoscute a multor cadre didactice universitare (profesori, asistenţi)
pentru a nu periclita calitatea şi performanţele învăţământului superior
românesc, pentru a preveni „criza” de ingineri în următorii 10-15 ani.
Mai mult, Noua Lege a Educației – cu toate amendamentele votate
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ulterior de Parlament (exemplu, 2 % din numărul profesorilor
universitari pot fi menținuți în activitate până la 70 de ani), a ”scos” la
pensie la 65 de ani valoroși profesori universitari !
c) la noi, activitatea de cercetare şi proiectare are o frumoasă şi
benefică tradiţie, edificată interbelic prin specialişti care au studiat în
apus, şi care, întorşi acasă, au creat şcoli şi discipoli în matematică,
petrol-chimie, metalurgie, construcţii, electromecanică, maşini-unelte,
aviaţie, inginerie militară etc. Însă la modul cum este acum tratată
cercetarea, nu ne dă nici un fel de speranțe spre mai bine !
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Tabelul 1

Număr
total
de
autori

Număr
de
lucrări/an

Număr
autori/lucrare

Număr
pagini
tipărite/an

Număr
pagini/lucrare

261,4

195,8

1,335

1247,8

6,37

332
279
229

222
206
163

1,49
1,35
1,4

1589
1486
1264

7,15
7,21
7,75

265,7

196,7

1,381

1396,7

7,10

Tabelul 2

Membri
AGIR
%

Ingineri
cercetători
proiectanţi %

Cadre
didactice
universitare
%

Profesori
univer
-sitari
%

Doctori
ingineri
%

Doctoranzi
%

Studenţi
%

62,8

34,96

54,09

19,65

40,0

27,2

3,25

63,6
64,2
65,5

35,04
36,23
48,8

41,57
42,8
41,05

19,9
16,8
18,34

41,26
42,3
43,7

31,63
35,9
29,8

4,82
6,53
4,06

64,03

38,75

44,88

18,67

41,82

31,1

4,67
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d) subliniez – pentru a câta oară – că în sistemul de ”punctare”
a activităţii ştiinţifice şi de cercetare a cadrelor didactice, conferinţele
naţionale – chiar şi cele cu participare internaţională – sunt cel mai slab
clasificate. Articolele publicate în aceste condiţii primesc cele mai
puţine puncte, în anumite situaţii, neţinându-se deloc cont de ele.
Acelaşi articol prezentat la conferinţele naţionale, dar tradus într-o
limbă de circulaţie internaţională şi publicat în Serbia sau Republica
Moldova, este punctat dublu, triplu sau chiar mai mult. Şi „lupta” acerbă
după publicaţii ISI, accentul pentru apariţia a cât mai multe articole în
puzderia de reviste din România care au obţinut categoria mult visată şi
cerută, ISI, explică procentul din ce în ce mai mic de profesori
universitari şi de doctori ingineri la Conferinţele din Sebeş.
Sistemul de ”punctare” a activităţii ştiinţifice şi de cercetare a
cadrelor didactice universitare care se preconizează să fie aplicat, va
”frâna” și mai mult drumul spre titluri academice, spre performanță, spre
schimbare, spre dorința de a rămâne și servi sistemul universitar.
Și
numărul
mare al manifestărilor
științifice organizate dea lungul unui an,
punctajul amintit mai
sus,
dorința
de
raportare a cât mai
multe activități – iar
punctaj – bulversează
activitatea științifică pe
global. Pentru a vedea
”tentațiile” care stau în
fața cadrelor didactice,
specialiștilor, celor cu preocupări în diferitele domenii, să lecturăm, doar
câteva, o mică parte dintre evenimentele științifice care se desfășoară
în următoarea perioadă. Spre exemplu, Ministerul Științei și Tehnologiei
din Republica Populară Chineză, ne propune 35 de evenimente extrem
de tentante ! ▪ "Organizaţia bazată pe cunoaştere" - a XIX-a Conferinţă
ştiinţifică internaţională -13 - 15 iunie 2013 Academia Forţelor Terestre
"Nicolae Bălcescu", Sibiu; ▪ Seminarul: Centrul European de Excelență
în domeniul gazelor naturale din argile gazeifere, 30 mai, Locul: ISPE
București; ▪ etc., etc., extrem de multe, tentante, interesante, utile.
Trebuie luat în calcul valoarea spirituală şi intelectuală a poporului român, bogăţia sufletească a acestuia, tradiţia unei naţiuni care a
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dat şi poate da nume sonore pe frontispiciul culturii şi ştiinţei naţionale
şi internaționale !
În atari condiții, Asociaţia Generală a Inginerilor din România
apreciază ceea ce Sebeşul, locul de întâlnire a inginerilor de pretutindeni,
înfăptuieşte pentru menţinerea la înalte cote a meseriei de inginer, a unirii
acestora, a dorinţei de continuitate a competenţelor profesionale inginereşti
care trebuie aliniate la standardele europene – şi nu numai !
Și ca întotdeauna, tuturor participanţilor, ingineri, cadre
didactice universitare şi preuniversitare, cercetători, membri AGIR din
Timişoara, Arad, Bucureşti, Sibiu, Suceava, Iaşi, Reşiţa, Hunedoara,
Cugir, Alba Iulia, Constanţa, Deva şi Cluj Napoca, tuturor celor care se
întâlnesc cu adevărată prietenie la Sebeş, le adresăm sincere şi
profunde mulţumiri!

Întregului Sebeş, respectuoase mulţumiri !
Prof.em.Dr.Ing. Mircea BEJAN
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca
Preşedintele Filialei Cluj a AGIR,
membru al Consiliului Director al AGIR
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