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„Secretul succesului constă în a vrea să câștigi 
și a ști să pierzi.“       (Niccolo Machiavelli) 

Zilele care au trecut de la publicarea estimării-semnal privind 
evoluția produsului intern brut (PIB) în primul trimestru din acest an 
au fost marcate de un intens schimb de opinii referitor atât la rezul-
tatele consemnate în comunicatul Institutului Național de Statistică
(INS), cât mai ales la perspectivele economiei românești în 2021. 

Început timid în al treilea trimestru din 2020, continuat cu o 
anumită vigoare în următoarele trei luni din anul precedent, proce-
sul de revenire pe plus al PIB s-a dovedit mai robust în intervalul 
ianuarie – martie 2021. Nu este puțin lucru să se înregistreze un ritm 
de creștere, în termeni reali, de 2,8% față de ultimul trimestru din 
2020, deoarece – în acest fel – s-a reușit ca scăderea față de primul 
trimestru din același an să fi e de numai 0,2%. Este de remarcat, din 
nou, că acest bilanț a confi rmat un trend crescător înregistrat pe o 
perioadă de o jumătate de an.

Cum era de așteptat, comentariile pe care le evocăm au vi-
zat identifi carea tendințelor pe termen mediu, mai ales prin prisma 
evoluțiilor pe ramuri. Acestea sunt refl ectate concludent în statistici-
le ofi ciale privind evoluțiile sectoriale. 

Constatări interesante sunt prilejuite de comparațiile cu primul 
trimestru din 2020, deoarece ele au prefațat declanșarea pandemiei, 
adică au reprezentat tot o perioadă de creștere cu excepția celei de-a 

doua jumătăți a lunii martie în anul trecut. Astfel, s-a reconfi rmat că 
principalul motor al creșterii a fost, în continuare, consumul, care 
a înregistrat un spor de 4,1%. Chiar dacă, sub impactul pandemiei, 
comerțul cu amănuntul și-a modifi cat sensibil structura, s-a dovedit, 
pe ansamblu, a fi  și o veritabilă ancoră pentru întreaga economie. 
Un al doilea ritm, relativ înalt, de creștere s-a înregistrat în indus-
trie, ramura cea mai afectată de criză în anul 2020. Comparativ cu 
primul trimestru din anul trecut, s-a extins activitatea din industrie 

cu trei procente. Foarte impor-
tant în materie de tendințe este 
faptul că volumul comenzilor 
noi în industrie s-a majorat 
față de același referențial cu 
7 procente, asigurându-se, în 
acest mod, premise favorabile 
pentru recuperarea în timp mai 
scurt a pierderilor în cea mai 

mare parte a anului 2020. Pe locul următor se situează construcțiile, 
care și-au menținut, în bună parte, ritmul de creștere din 2020, ele-
ment defi nitoriu și pentru accelerarea procesului investițional.

O evaluare mai cuprinzătoare atestă combinarea contradicto-
rie a elementelor pozitive cu cele negative, sursă de îngrijorări pe 
deplin justifi cate. În acest sens, cu titlu de exemplu, ne reamintim 
de defi citul de cont curent care s-a majorat exponențial, respectiv cu 
157%. Sigur, încurajator este faptul că exportul a crescut cu 3%, dar 
dinamica mult mai înaltă a importului, adică 7,1%, indică necesitatea 
imperioasă de a se reduce rapid defi citul, deoarece, în caz contrar, va 
avea de suferit întreaga economie și, implicit, va fi  afectată populația 
țării. La capitolul negativ s-au înscris și alte componente ale peisaju-
lui economico-social din perioada analizată, cum ar fi  rata infl ației, 
superioară celei prognozate, dimensiunile șomajului în permanentă 
creștere, care afectează gradul de ocupare, sursele de venituri și, prin 
efect propagat, puterea de cumpărare. În cele din urmă, consecințele 
acestor fenomene pe un plan mai larg, respectiv asupra surselor de 
creare a valorii adăugate, riscă să fi e fructifi cate sub potențial. De aici 
se desprinde concluzia că nu a venit încă vremea pentru manifestarea 
euforiei, după cum experiența din ultimul an și jumătate ne îndeam-
nă la prudență în aprecieri. O abordare realistă, echilibrată, eliberată 
de poziții extreme s-a dovedit și se dovedește benefi că, în prezent, 
și, cu siguranță, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat pentru 
depășirea difi cultăților actuale și asigurarea premiselor unei creșteri 
și dezvoltări economice sustenabile, cu adevărat sănătoase. (T.B.)

Lumini și umbre în peisajul 
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Țările G7 vor sista fi nanțarea internațională 
a centralelor pe bază de cărbune (pag. 3)

Inginerul-artist Andrei Iliescu, 
la 70 de ani (pag. 2)

CFR SA își deschide porțile 
pentru inginerii specialiști (pag. 7)Se nasc și în Basarabia OAMENI! (pag. 7)

Asociaţia Generală a Inginerilor din România are plăcerea să vă invite să participaţi la competiţia 
„Premiile AGIR pentru anul 2020“. Acestea se acordă pentru lucrări inginereşti deosebite (concepute, 
proiectate şi aplicate/puse în funcțiune), și pentru cărţi originale, de înalt nivel tehnico-științifi c. 

AGIR va mediatiza lucrările premiate la nivel național și internațional, din poziția de membru al Federației 
Europene a Asociațiilor Naționale Inginerești (FEANI) şi al Federaţiei Mondiale a Organizaţiilor Inginereşti (FMOI). 

Secţiunile pentru care se acordă premiile sunt: Tehnologia informaţiei, Inginerie 
electrică, Ingineria construcţiilor de maşini, Ingineria construcţiilor civile şi industriale, 
Inginerie chimică, Inginerie agricolă şi silvică, Ingineria mediului, Ingineria transporturilor, 
Ingineria materialelor, Ingineria resurselor naturale şi energiei, Ingineria textilelor și pielăriei.

Propunerile, însoţite de documentaţia solicitată, vor fi  depuse la sediul asociaţiei 
din Calea Victoriei nr. 118, 010093 – Bucureşti. 

Data limită pentru înregistrarea propunerilor este 30 iulie a.c.
În cazul lucrărilor inginereşti deosebite realizate şi aplicate, pentru fi ecare 

propunere trebuie prezentat un dosar care va cuprinde:
▪ nota de prezentare din partea instituţiei realizatoare, în care se vor preciza 

obiectivul lucrării, caracterul de noutate, rezultate;
▪ documentaţia tehnică reprezentativă;
▪ atestarea – din partea societăţilor benefi ciare – privind punerea în funcţiune, respectiv lansarea în 

producţie de serie în anul 2020, precum şi rezultatele tehnico-economice obţinute.
În cazul cărţilor (publicate în anul 2020) sunt necesare:
▪ un exemplar al cărţii;
▪ aprecieri din partea a trei instituţii sau personalităţi inginereşti din domeniu privind originalitatea şi 

valoarea tehnico-ştiinţifi că. 
Nu se acceptă manuale, cursuri – indiferent de nivelul lor, monografi i şi lucrări care nu au un grad 

tehnico-ştiinţifi c ridicat şi caracter de originalitate.
Premiile vor fi  acordate în cadrul unei festivităţi care va avea loc la data de 14 septembrie, în condiţii care 

vor fi  anunţate din timp, adaptate situaţiei de la momentul respectiv.
Lucrările premiate vor fi  prezentate prin intermediul unui scurt fi lm de prezentare a lucrării (obligatoriu 

fond muzical – imagini – comentariu) cu durata de maximum 10 minute, fi lm pe care autorii, anunţaţi în timp 
util, îl vor realiza şi trimite la sediul AGIR din Calea Victoriei nr. 118 până la data de 1 septembrie a.c.

Detalii se pot obţine accesând www.agir.ro sau de la sediul asociaţiei, tel.: 0213168993, 0213168994, 
e-mail: offi  ce@agir.ro. 

Rugăm membrii AGIR să ne sprijine în mediatizarea competiţiei, transmiţând acestă informaţie unor 
persoane interesate. Participarea la competiţie nu este condiţionată de calitatea de membru al AGIR.

Premiile AGIR pentru anul 2020

Adunarea Generală a Asociației Generale a Inginerilor 
din România (pag. 4 – 6)

România susţine ţintele europene de reducere a 
emisiilor de dioxid de carbon şi şi-a asumat instalarea, 
până în 2030, a unor centrale de producere a energiei din 
surse regenerabile de 6,9 GW, a declarat, la un eveniment 
pe tema tranziţiei energetice, secretarul de stat în Ministe-
rul Energiei, Dan Drăgan. „România şi-a asumat şi susţi-
ne reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu 55% până 
în 2030 şi, totodată, neutralitatea climatică la nivelul anu-
lui 2050. În acest sens, la nivelul Ministerului Energiei, a 
fost elaborată o strategie şi un Plan Național Integrat în 
domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice“, a spus ofi -
cialul. Strategia se afl ă în faza de avizare instituţională, iar 
PNIESC va urma imediat aceeaşi procedură, a adăugat el. 

„În PNIESC, ne-am asumat o ţintă de 30,7% 
(energie din surse regenerabile în consumul naţio-
nal – n. r.) în anul 2030, care presupune instalarea de 
capacităţi noi de energie regenerabilă de 6,9 GW, ca-
pacitate nouă instalată. Această capacitate va fi  insta-
lată în această decadă având la bază mai mulţi piloni. 
Unul dintre aceștia va fi  adaptarea cadrului legislativ 
şi de reglementare. Al doilea va fi  punerea la dispo-
ziţia operatorilor din piaţă a unor resurse importante, 
iar al treilea – creşterea factorului de capacitate pe 
diverse tehnologii, care le va putea aduce la nivelul 
de a sta singure în piaţă, fără ajutor“, a precizat se-
cretarul de stat. 

În proiect: centrale de producere a energiei 
din surse regenerabile de 6,9 GW, până în 2030
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Continuăm, în numărul de faţă, publi-
carea cronicii unor momente remarcabile 
din istoria economiei, ştiinţei şi tehnicii ro-
mâneşti și nu numai, pe care le marcăm, în 
acest an, prin aniversări „rotunde“. Astfel, în 
2021 se împlinesc:

120 de ani de la:
▪ Stabilirea, de către chimistul Gheorghe 

G. Longinescu, a „relaţiei asociaţiilor mole-
culare“, care pune în legătură temperaturile 
de fi erbere, densităţile şi numărul moleculelor 
care alcătuiesc două corpuri considerate. În 

1903, dă o nouă expresie acestei relaţii, care îi 
permite să calculeze precis numărul atomilor 
unei molecule de lichid organic şi gradul de 
asociere al lichidelor pure, determină constan-
ta care îi poartă numele şi elaborează o nouă 
formulare a Legii lui Avogadro;

▪ Construirea la Grozăveşti, alături 
de uzina hidroelectrică, după planurile in-
ginerului Elie Radu, a unei termocentrale, 
echipată cu maşini cu abur, pentru produ-
cerea energiei electrice necesare funcţionă-
rii motoarelor din staţia de pompare a apei 
existente în puţurile proiectate şi construite 
tot de Elie Radu în zona Bragadiru, în vede-
rea alimentării cu apă a oraşului Bucureşti 
(30 000 mc apă/zi). La vremea aceea, a fost 
unul dintre cele mai mari sisteme de captare 
de apă subterană din Europa;

▪ Finalizarea primei hărţi hidrografi ce 
a litoralului românesc al Mării Negre, la 
scara 1:20 000, începută în 1898 şi executa-
tă de un grup de ofi ţeri ai Marinei Române, 
sub conducerea lui Alexandru Cătuneanu;

▪ Introducerea, în schelele petroliere 
de pe Valea Prahovei, pentru prima dată, a 
forajului rotativ, folosindu-se sondeze de tip 
Calyx-Drill, cu ajutorul cărora se săpau gă-
uri de sondă până la 300 m adâncime;

▪ Instalarea primului bloc de linie se-
miautomat din reţeaua feroviară româneas-
că, pe secţia de cale ferată Feteşti – Saligny;

▪ Recunoaşterea Bibliotecii Academiei 
– în patrimoniul căreia se afl au cărţi, perio-
dice, colecţii speciale, hărţi, atlase, stampe 
etc. – drept prima bibliotecă naţională a ţării 
cu depozit legal.

115 ani de la:
▪ Începerea distribuţiei publice a 

electricității în Cluj şi Râmnicu Vâlcea;
▪ Brevetarea, la Paris, de către fi zicianul 

Constantin Th. Mănciulescu, a „maşinii vorbi-
toare electrice“, bazate pe principiul magnetis-
mului remanent pe un fi r de metal, sub infl u-
enţa şi prin inducţia unui electromagnet. Maşi-
na, denumită de inventator „electrografofon“, 
a fost un fost un precursor al magnetofonului;

▪ Darea în funcţiune, la Câmpina, a primei 
mari rafi nării moderne din România, construită 
de Societatea Petrolieră „Steaua Română“;

▪ Începerea construirii uzinei termoe-
lectrice de la Filaret – Bucureşti, dată în ex-
ploatare în septembrie 1908 şi la care s-au 
instalat motoare Diesel de 675 CP, cele mai 
mari grupuri de acest fel din Europa la acea 
vreme montate într-o centrală electrică.

ARC  PESTE  TIMPARC  PESTE  TIMP
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punctele de vedere ale AGIR şi/sau ale redacţiei. Potrivit legii, responsabilitatea 
pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.

Opiniile publicate în Univers ingineresc aparţin autorilor şi nu reprezintă 
punctele de vedere ale AGIR şi/sau ale redacţiei. Potrivit legii, responsabilitatea 
pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.

Importante momente aniversare tehnico-economice în 2021 (VI)

Colegul și prietenul nostru, inginerul 
Andrei Iliescu, a împlinit vârsta de 70 de 
ani. Cel cunoscut și recunoscut în calitatea 
sa de conducător al Orchestrei Inginerilor 
Petru Ghenghea (orchestră cu o existență 
de 65 de ani), a devenit, în timp, o emblemă 
a activității multilaterale a AGIR, potențând 
dimensiunea umanistă și aspirația pentru 
artă a celor care muncesc și creează în do-
meniul științei și tehnicii.

Ca absolvent, în 1974, al Facultății 
de Automatică și Calculatoare a Institutu-
lui Politehnic București, a fost repartizat la 
Fabrica de Calculatoare – ICE-Felix din 
București, în cadrul căreia a lucrat aproape 
două decenii. Aici s-a remarcat în activitatea 
desfășurată în cadrul Atelierului de Proiec-
tare Mașini Electronice de Calcul, ca inova-
tor al unor variante de algoritmi și prototi-
puri de cititoare de cartele de date. 

După Revoluție, a început să lucre-
ze în zona privată, înfi ințând propria fi rmă 
de informatică și tehnică de calcul pe care 
condus-o timp de alte două decenii. În anii 
de început ai noii informatici ce se năștea în 
România, în paralel cu activitatea de con-
ducere a fi rmei de IT, s-a preocupat în mod 
deosebit de popularizarea noilor concepte 
de modernizare prin informatică, susținând 
mulți ani, în publicația Business Press, ru-
brica de specialitate, Calculatorul în lumea 
afacerilor. 

Inginerul Andrei Iliescu este cunos-
cut în special prin activitatea sa de aproape 
cinci decenii în cadrul Orchestrei Ingine-
rilor, mai întâi ca violonist și, începând cu 
anul 1998, ca dirijor. Numirea sa la pupitru 

a fost dorința prof. univ. dr. Petru Ghenghea, 
fondatorului orchestrei și primul ei dirijor. 
Maestrul a dorit ca, după retragerea sa, acti-
vitatea orchestrei să fi e continuată tot de un 
slujitor al breslei 
tehnice, dar și pen-
tru motivul că noul 
dirijor avea „cali-
tatea“ de a proveni 
dintr-o familie de 
ceferiști, profesia 
de bază a Profe-
sorului, pe care a 
venerat-o. 

În postura 
de dirijor și con-
ducător al întregii 
activități muzi-
cale a inginerilor 
în cadrul AGIR, 
ing. Andrei Iliescu 
a continuat tradiția 
mentorului său, prin 
susținerea soliștilor 
promovați din rândurile artiștilor-ingineri, 
componenți ai orchestrei, un atribut unic 
al orchestrei, mult apreciat de publicul me-
loman. În același timp, a lărgit repertoriul 
ansamblului, mărind considerabil numărul 
concertelor susținute în fi ecare stagiune 
muzicală, atât pe scena Ateneului Român, 
a Studioului de Concerte al Radiodifuziunii 
Române, cât și în cadrul stagiunii muzicale a 
Bisericii Luterane – prin susținerea de spec-
tacole cu ocazia sărbătorilor tradiționale, 
de Crăciun și de Paște – precum și pe alte 
scene muzicale ale țării. Ca dirijor, are la 

activ peste 200 de concerte în care a con-
dus ansamblul inginerilor, fi ind invitat și al 
unor orchestre simfonice profesioniste din 
țară. Are înregistrări în arhiva Radiodifuzi-

unii Române și patru 
apariții discografi ce. 

Dirijorul Andrei 
Iliescu s-a manifes-
tat permanent ca un 
ambasador al ingi-
nerimii românești în 
domeniul muzicii nu 
numai prin concerte-
le din țară, ci și prin 
turneele organizate cu 
orchestra în străinăta-
te, în Statele Unite ale 
Americii – ca invitați 
la manifestările dedi-
cate împlinirii a 125 
de ani de existență a 
Societății Americane 
a Inginerilor Me-
canici – ASME, în 

spectacolele prezentate în Marea Britanie, 
în Italia sau Malta. Cu prilejul turneului 
din Malta, a susținut, la Liceul de Artă din 
capitala La Valetta, prelegerea Short over-
view of the history and original sources of 
Romanian music, însoțită de exemplifi cări 
din creația românească, un istoric al muzi-
cii culte în România, bine primit de o largă 
audiență.

Este menționat în lucrarea OPUS – Mo-
nografi a Liceului de Artă Dinu Lipatti Pitești, 
cap. Foști elevi – personalități ale artei și cul-
turii românești, autor Moise Mitulescu, apă-

rută în 2007, la Editura Tiparg, și în Memo-
ria muzicală argeșeană și musceleană, au-
tor Lucreția Picui, apărută la Editura Școala 
Ardeleană, în anul 2018. 

Andrei Iliescu este autorul volumului 
Ingineri, pasiune și muzică – 60 de ani îm-
preună cu Orchestra Inginerilor, apărut la 
Editura AGIR, în anul 2019, o amplă și va-
loroasă monografi e a activității ansamblului 
ingineresc, care s-a bucurat de o lansare spe-
cială la Palatul Cantacuzino din București. 
Întreține o intensă activitate publicistică pe 
teme culturale, cu prezențe în Buletin cultu-
ral argeșean, în revistele Dilema, Argeșul, 
Univers ingineresc, cu fi ecare ocazie ma-
nifestându-se ca un fervent susținător al 
creșterii interesului față de muzica cultă în 
rândul tineretului prin sistemul de educație 
național și întru stimularea copiilor pentru 
învățarea unui instrument muzical. În acest 
sens, are participări în talk-show-uri de te-
leviziune, în care își exprimă crezul că in-
teresul față de muzica cultă poate fi  o reală 
formă de supraviețuire spirituală în vremu-
rile viitoare. 

Este absolvent al Universității 
Naționale de Muzică și membru al Uniunii 
de Creație Interpretativă a Muzicienilor din 
România – UCIMR, din 2017. 

Cu prilejul împlinirii vârstei de 70 de 
ani, Consiliul Director al AGIR, în numele 
tuturor membrilor Asociației care îi prețuiesc 
activitatea și puterea de muncă, urează ingi-
nerului-artist Andrei Iliescu mulți ani cu să-
nătate și realizări pe măsura pasiunii pe care 
o depune  pentru înnobilarea condiției spiri-
tuale a breslei inginerești. 

Inginerul-artist Andrei Iliescu, la 70 de ani
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DEZVOLTARE  DURABILĂ  DEZVOLTARE  DURABILĂ  

Comisia Europeană (CE) a propus o 
nouă abordare pentru o economie albastră 
durabilă în UE pentru industriile și sectoare-
le legate de oceane, mări și zone de coastă. 
O economie albastră durabilă este esențială 
pentru atingerea obiectivelor Pactului verde 
european și pentru asigurarea unei redresări 
verzi și favorabile incluziunii în urma pan-
demiei, se menționează într-un comunicat al 
Executivului comunitar. „Pandemia a afec-
tat sectoarele economiei marine în moduri 
diferite, dar toate sectoarele au fost lovite în 
profunzime. Avem oportunitatea de a o lua 
de la capăt și dorim să ne asigurăm că redre-
sarea nu se mai axează pe simpla exploatare, 
ci pune accentul pe durabilitate și reziliență. 
Prin urmare, pentru a fi  cu adevărat verzi, 
trebuie să gândim albastru“, a declarat Vir-
ginijus Sinkevičius, comisarul pentru me-
diu, afaceri maritime și pescuit.

Toate sectoarele economiei albastre, 
inclusiv pescuitul, acvacultura, turismul de 
coastă, transportul maritim, activitățile por-
tuare și construcțiile navale, vor trebui să își 

reducă impactul asupra mediului și a climei. 
„Pentru a combate crizele climatice și cele 
legate de biodiversitate, avem nevoie de mări 
sănătoase, ale căror resurse să fi e utilizate în 
mod durabil pentru a crea alternative la com-
bustibilii fosili și la producția de alimente 
tradiționale“, rele-
vă reprezentanții 
CE. Tranziția că-
tre o economie 
albastră durabilă 
necesită investiții 
în tehnologii ino-
vatoare. Energia 
valurilor și ener-
gia maremotrică, producția de alge, dezvol-
tarea de unelte de pescuit inovatoare sau re-
facerea ecosistemelor marine vor crea locuri 
de muncă și întreprinderi verzi în economia 
albastră.

În acest context, CE a stabilit o agendă 
detaliată pentru ca economia albastră:

▪ Să realizeze obiectivele de neutrali-
tate climatică și de reducere la zero a po-

luării, în special prin dezvoltarea energiei din 
surse regenerabile off shore, prin decarboniza-
rea transportului maritim și prin ecologizarea 
porturilor. O combinație durabilă de energie 
oceanică, inclusiv energia eoliană, energia ter-
mică, energia valurilor și energia maremotrică 

ar putea genera un sfert 
din energia electrică a UE 
în 2050. Porturile sunt 
esențiale pentru conectivi-
tatea și economia regiuni-
lor și a țărilor din Europa 
și ar putea fi  utilizate ca 
centre energetice; 

▪ Să facă posibi-
lă trecerea la o economie circulară și să 
reducă poluarea, inclusiv prin standarde 
reînnoite pentru proiectarea uneltelor de 
pescuit, pentru reciclarea navelor și pentru 
dezafectarea platformelor off shore, precum 
și prin acțiuni de reducere a poluării cu ma-
teriale plastice și microplastice; 

▪ Să conserve biodiversitatea și să in-
vestească în natură; 

▪ Să sprijine adaptarea la schimbă-
rile climatice și reziliența zonelor costiere 
– activități de adaptare, cum ar fi  dezvolta-
rea infrastructurii verzi în zonele costiere și 
protejarea litoralului împotriva riscului de 
eroziune și de inundații; 

▪ Să asigure o producție durabilă de 
alimente; 

▪ Să îmbunătățească gestionarea 
spațiului maritim.

Economia albastră a Uniunii Euro-
pene înglobează toate industriile și sec-
toarele legate de oceane, mări și zone 
de coastă, indiferent dacă acestea sunt 
localizate direct în mediul marin (de 
exemplu, transportul maritim, fructele de 
mare, producția de energie) sau pe uscat 
(de exemplu, porturi, șantiere navale, in-
frastructurile costiere). Potrivit celui mai 
recent raport privind economia albastră, 
sectoarele tradiționale ale economiei al-
bastre oferă 4,5 milioane locuri de muncă 
directe și generează o cifră de afaceri de 
peste 650 miliarde euro.

CE propune o redresare „verde“ și favorabilă 
incluziunii în urma pandemiei, prin dezvoltarea 

economiei „albastre“ durabile

Emisiile de gaze cu efect de seră legate 
de producţia şi consumul de energie electrică 
ar urma să revină puternic în acest an, ceea 
ce sugerează că redresarea economică de pe 
urma pandemiei de COVID-19 nu va fi  una 
sustenabilă pentru climă, a apreciat recent 
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA). 
După o cădere istorică de 5,8% în 2020, ca 
urmare a pandemiei şi măsurilor de izolare, 
emisiile de CO2 care au legătură cu produc-
ţia şi consumul de energie electrică (respec-
tiv, circa trei sferturi din totalul mondial) ar 
urma să înregistreze în acest an o relansare 

de 4,8%, adică un plus de 1,5 miliarde tone 
până la 33 miliarde tone de CO2, susţine 
IEA. Agenţia subliniază că aceasta ar fi  cea 
mai mare creştere anuală înregistrată după 
criza fi nanciară din 2010. „Acesta est un 
avertisment sumbru că revenirea economică 
după criza COVID este în prezent oricum, 
dar nu sustenabilă pentru clima noastră. 
Dacă guvernele nu acţionează rapid pentru 
a începe să reducă emisiile, este probabil să 
ne confruntăm cu o situaţie şi mai gravă în 
2022“, a declarat directorul general al IEA, 
Fatih Birol. 

Creşterea emisiilor de CO2 legate de 
energie în 2021 ar urma să fi e susţinută de 
o creştere a utilizării cărbunelui în sectorul 
energetic, în special în Asia. Potrivit IEA, 
cererea de cărbune 
ar urma să se ma-
joreze cu 4,5%, de-
păşind nivelul din 
2019 pentru a se 
apropia de vârful 
din 2014. Cererea 
de gaze naturale 
ar urma să depă-
şească şi ea nivelul 
din 2019. În cazul 
petrolului, relansarea cererii va fi  una puter-
nică, dar, cu toate acestea, nu va reveni la 
nivelul din 2019 din cauza incertitudinilor 
care persistă asupra sectorului aerian. 

În ceea ce privește segmentul energiei 
din surse regenerabile, producţia de energie 
electrică ar urma să crească cu 8%, astfel 
încât regenerabilele vor furniza aproximativ 

30% din electricitatea mondi-
ală, comparativ cu mai puţin 
de 27% în 2019. În special, 
energia fotovoltaică şi cea 
eoliană ar urma să cunoască 
o creştere anuală record: pro-
ducţia de electricitate de origi-
ne eoliană ar urma să crească 
cu 17% comparativ cu 2020, 
iar cea de origine fotovoltaică 
cu aproximativ 18%. În acest 

context, emisiile globale de CO2 care au le-
gătură cu producţia şi consumul de energie 
electrică ar urma să încheie anul cu numai 
1,2% sub nivelul record din 2019. 

IEA: Emisiile de CO2 legate de energie urmează 
să cunoască o revenire puternică în 2021

Țările G7 vor sista fi nanțarea 
internațională a centralelor 

pe bază de cărbune
Ţările din G7 (care reprezintă econo-

miile cele mai dezvoltate – SUA, Japonia, 
Germania, Franţa, Marea Britanie, Canada 
şi Italia) au ajuns, zilele trecute, la un acord 
privind stoparea fi nanţării 
internaţionale pentru con-
strucţia de centrale elec-
trice pe bază de cărbune 
care emit carbon, până la 
fi nalul anului, şi pentru 
îndeplinirea obiectivu-
lui global de combatere 
a schimbărilor climatice. 
Oprirea fi nanţării combustibililor fosili este 
văzută ca un pas major spre limitarea creş-
terii temperaturii pe plan global. 

Faptul că Japonia va renunţa la fi nan-
ţarea internaţională a proiectelor miniere 
într-un timp atât de scurt va face ca alte state 
(China, de exemplu), să fi e din ce în ce mai 
izolate şi să se confrunte cu mai multe pre-

siuni pentru a stopa fi nanţarea. China con-
sumă aproximativ jumătate din cărbunele 
mondial şi este considerată cel mai mare 
emiţător global de gaze cu efect de seră. 

Statele din G7 plus 
Uniunea Europeană sus-
ţin, într-un comunicat, că 
„investiţiile internaţionale 
în cărbune trebuie oprite 
acum“: „Ne angajăm să 
luăm măsuri concrete spre 
renunţarea absolută la un 
nou sprijin guvernamental 

direct pentru centralele termice de cărbune 
până la fi nalul lui 2021, inclusiv prin asis-
tenţa ofi cială pentru dezvoltare, fi nanţarea 
exporturilor, investiţii şi sprijinirea promo-
vării comerţului“. Totodată, ţările din G7 
au fost de acord să lucreze cu alţi parteneri 
globali pentru a accelera dezvoltarea vehi-
culelor cu emisii zero.

Cota de piață la autoturismele 
ecologice, în creștere 

Piaţa auto din România înregistrează o scădere de 14,5%, în primele patru luni, com-
parativ cu aceeaşi perioadă din 2020, însă, în această marjă, autoturismele ecologice sunt 
pe un trend ascendent, cu aproape 80% creştere, potrivit datelor publicate de Asociaţia 
Producătorilor şi Importatorilor de Automobile (APIA). În funcţie de tipul de combustibil 
al autoturismelor înmatriculate, în intervalul ianuarie – aprilie 2021, ponderea autotu-
rismelor pe benzină a înregistrat o scădere moderată (–1,1 puncte procentuale), faţă de 
perioada similară din 2020, şi a ajuns la 62,1%. Totodată, autoturismele cu motoare diesel 
au consemnat o scădere de 5 puncte procentuale, în comparaţie cu datele din primele patru 
luni din anul anterior, iar cota de piaţă a fost de 26,2%. 

Autoturismele „electrifi cate“, respectiv cele electrice (100% şi hibride plug-in), pre-
cum şi cele full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă exter-
nă) deţin, în intervalul de analiză, o cotă de piaţă de 11,6%, de 2,1 ori mai mare decât cea 
pe care o aveau după perioada similară a anului trecut (5,5%). Vânzările de autoturisme 
„verzi“ au performat şi în prima parte a acestui an, cu o creştere de 79,8%, comparativ cu 
fi nele lunii aprilie 2020. În acest context, este de remarcat creşterea puternică a autoturis-
melor plug-in hybrid (+155,2%).

În perioada analizată, cele mai multe achiziţii de autoturisme au fost făcute de per-
soanele juridice (70% din total), restul, de 30% revenind persoanelor fi zice.
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Adunarea Generală a
a Inginerilor din 

La 20 mai a.c., a avut loc Adunarea Generală a AGIR, 
desfășurată online, în condițiile speciale determinate de pre-
lungirea pandemiei COVID-19.

După efectuarea procedurilor legale, care au confi rmat că 
Adunarea Generală a îndeplinit toate condițiile statutare, a fost 
adoptată următoarea ordine de zi: ▪ Darea de seamă privind acti-
vitatea AGIR în anul 2020; ▪ Raportul fi nanciar pentru anul 2020 
și proiectul de buget pentru anul 2021; ▪ Raportul Comisiei de 
cenzori; ▪ Raportul Editurii AGIR; ▪ Raportul publicației Univers 
ingineresc; ▪ Programul de activitate pentru anul 2021; ▪ Dezba-
teri și aprobarea documentelor; ▪ Propuneri de adaptare a Sta-
tutului AGIR, conform modifi cărilor aduse OG nr. 26/2000.

Documentele au fost prezentate în sinteză de președintele 
AGIR, Mihai Mihăiță. Precizăm că toate textele au fost remise 
anterior membrilor Adunării Generale, prin email.

În cuvântul introductiv, președintele AGIR a evidențiat 
activitatea mai multor structuri teritoriale și s-a referit la struc-
tura membrilor Asociației, din care rezultă că 82% desfășoară 
activități în diverse entități economico-sociale, restul fi ind pen-
sionari. În același timp, s-a relevat necesitatea de a fi  atrași tot 
mai mulți tineri, atât ca membri, cât și în calitate de colaboratori. 
O cerință de prim ordin o constituie, de asemenea, întărirea legă-
turilor cu sectorul privat din economie, cu unitățile de cercetare 
științifi că, cu mediul academic și universitar, cu autoritățile publi-
ce locale și centrale. O atenție deosebită a fost acordată relațiilor 
externe ale AGIR, ca parte componentă a proceselor de integra-
re și globalizare. Totodată, au fost abordate aspectele principale 
ale activității Editurii AGIR și publicației Univers ingineresc, 
precum și ale activității economico-fi nanciare a Asociației.

Raportul privind activitatea AGIR în anul precedent – pre-
zentat într-o formulă grafi că atractivă – a evidențiat preocupă-
rile principale ale Asociației, conform cadrului general propus 
pentru perioada 2017 – 2021. În continuare, s-au menționat 
obiectivele de bază din anul anterior:

▪ participarea activă la conceperea şi realizarea de pro-
grame locale, naționale și internaționale, ca partener sau con-
tractant în diferite domenii tehnice; 

▪ interesul Asociaţiei noastre de a oferi o gamă largă de 
oportunități, astfel încât inginerul modern să fi e nu doar un 
foarte bun profesionist, ci și un specialist cu un orizont cât mai 
larg de cunoştinţe şi acţiune;

▪ organizarea şi coorganizarea a numeroase evenimente;
▪ dezvoltarea şi diversifi carea activităţilor specifi ce în 

scopul atragerii de noi membri; 
▪ dezvoltarea relaţiilor de colaborare; 
▪ promovarea Asociaţiei în mass media; 
▪ organizarea de activităţii tehnico-ştiinţifi ce, cultural-artis-

tice; 
▪ activităţi cu caracter comemorativ şi aniversar, semina-

rii și lansări de carte. 
De asemenea, s-a menționat că modul de organizare a 

multora dintre importantele reuniuni ale comunităţii ingi-
nereşti din ţara noastră, după primul trimestru al anului 
2020, a reprezentat o premieră în condiţiile în care starea 
de alertă/urgență impusă de pandemia COVID-19 a deter-
minat desfăşurarea lucrărilor în mediul virtual.

Manifestări interne și internaționale 
cu un larg ecou public
AGIR a fost partener media, prin publicaţia Univers ingineresc, 

al unor evenimente naţionale şi internaţionale, dintre care amintim: 

▪ Salonul Naţional cu Participare Internaţională al Ino-
vării şi Cercetării Ştiinţifi ce Studenţeşti – „Cadet INOVA“, a 
V-a ediţie, eveniment la care au participat cu lucrări valoroase 
și membri ai Asociaţiei. Această manifestare a fost gândită ca 
o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi expune rezulta-
tele activității lor, inovaţiile realizate sub formă de prototipuri, 
machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee în-
soţite de postere şi de a realiza parteneriate ştiinţifi ce în vede-
rea identifi cării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale;

▪ Conferinţa Forumul Regional al Energiei pentru Euro-
pa Centrală şi de Est – FOREN 2020, care are drept scop inte-
grarea activă a politicilor energetice din România în opţiunile 
şi tendinţele majore care se manifestă pe plan mondial;

▪ Participarea AGIR la DEMO METAL VIRTUAL 2020 
– prin Sucursala Braşov. Ca și în anii precedenţi, AGIR a avut 
o prezenţă activă, cu statutul de partener al evenimentului. Pe 
parcursul a cinci zile, s-au înregistrat foarte mulți vizitatori 
virtuali: ingineri 
și alți specialiști 
în industria prelu-
crătoare, elevi și 
studenți de la dife-
rite universități din 
țară.

S-a precizat, 
de asemenea, că Su-
cursala Iaşi a fost 
partener sau coor-
ganizator al eve-
nimentelor: ▪ EU-
ROINVENT 2020 
– Expoziția Euro-
peană a Creativității 
și Inovării; ▪ ICIR 2020 – Conferința Internațională a Inovă-
rii și Cercetării; ▪ TEXPRAXIS 2020 – Carieră pentru ingi-
nerii textiliști; ▪ INVENTICA 2020 Salonul Internațional de 
Invenții; ▪ PROFESIONIȘTII DIN TEXTILE – Întâlnire in-
gineri – studenți. Întâlnirile au fost organizate cu participarea 
unor specialiști din producție și studenți de la Facultatea de 
Design Industrial și Managementul Afacerilor, cu scopul de a 
afl a cum se poate obține o carieră de succes în fi rmele de textile.

La nivel central, s-a urmărit, sistematic, modul în care 
a fost posibil să se îndeplinească Planul de activitate pentru 
anul 2020, în condițiile speciale impuse de pandemie. Între 
acțiunile inițiate, menționăm: ▪ Remiterea de propuneri de co-
laborare către Societatea Română de Radiodifuziune și TVR. 
Discuțiile vor continua pentru materializarea colaborării. Vor 
fi  făcute propuneri de persoane care pot participa la emisiuni, 
ca invitați; ▪ Realizarea unei secțiuni noi pe site-ul AGIR, de-
dicată partenerilor; ▪ Formularea de propuneri și observații 
privind Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru aproba-
rea Programului Național de consolidare a clădirilor cu risc 
seismic ridicat; ▪ Președintele AGIR a participat la lucrările 
Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional 
Competitivitate (POC) 2014 – 2020, precum și ale Comite-
tului de Coordonare a Evaluării POC. În urma consultării 
unei comisii la nivel de Asociație, au fost sintetizate și trimise 
observații pentru primul raport de evaluare a Programului; ▪ 
Regândirea sistemului educațional ingineresc este o temă de 
acțiune pe plan național, la care participă activ și AGIR, că-
reia îi revine secțiunea privind legătura cu industria, respectiv 
modul în care pregătirea inginerească corespunde cerințelor 
economiei pentru prezent și viitorul apropiat.

Relația cu FEANI și FMOI s-a materializat prin: ▪ Parti-
ciparea la ședințe și consultări privind modalitatea de adaptare 
a activităților la situația actuală; ▪ Implicarea în organizarea, 
precum și participare la Ziua Mondială a Ingineriei pentru 
Dezvoltare Durabilă, sub patronajul UNESCO și al Federației 
Mondiale a Organizațiilor Inginerești (WFEO); ▪ Participarea 
la sondaje, precum FEANI COVID-19 și cel pentru platforma 
Joburi și competențe digitale; ▪ Prezentarea AGIR în Raportul 
FEANI pentru perioada 2018 – 2019, raport apărut în anul 
2020 pe site-ul Federației.

Tot în condiții deosebite s-a desfășurat cea de-a XXVI-a 
ediţie a Premiilor AGIR (18 septembrie 2020), cu participare 
mai restrânsă, distanţare, mască, dezinfectare etc. Au fost de-
cernate 9 premii, pe secţiunile: ▪ Ingineria construcţiilor civile 
şi industriale (4 premii); ▪ Ingineria construcţiilor de maşini (3 

premii); ▪ Ingineria materialelor (2 premii). Au mai fost acor-
date o Diplomă şi o Diplomă specială.

Conectarea la cerințele prezentului 
și ale viitorului
În programul acțiunilor cu ecou în rândurile colegilor in-

gineri s-au înscris și conferinţele naţionale organizate în cola-
borare, parteneriat sau în regim propriu, precum: ▪ Conferinţa 
Creativitate, Inventică, Robotică – ediţia XXIV – coordonată 
şi organizată de Sucursala Braşov; ▪ Conferința de Inginerie 
Electrică și Sisteme Ștefan Gârlașu, Ediția a III-a – Sucursala 
Caraş-Severin a fost partener al evenimentului; ▪ Conferința 
Internațională Sănătate și securitate la locul de muncă – cola-
borator Sucursala Dolj (colaborare între instituţiile şi autorită-
ţile cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi 
partenerii sociali, în special unităţile de învăţământ, în scopul 
integrării acţiunilor de implementare a Strategiei naţionale 

SSM în programele de învă-
ţământ şi de formare profe-
sională şi al dezvoltării unei 
culturi de prevenire la nivelul 
populaţiei şcolare).

Un loc important în 
preocupările prioritare ale 
Asociației l-au avut simpozi-
oanele naționale, regionale și 
internaționale, precum: ▪ The 
9th International Workshop on 
Soft Computing Applications 
SOFA 2020, coorganizat de 
Sucursala Arad – conferință 
exclusiv online cu participanți 
din 38 de țări; ▪ Simpozionul 

Naţional Educație și formare pentru societatea digitală – Su-
cursala Dolj împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, 
Casa Corpului Didactic Dolj, Facultatea de Automatică, Elec-
tronică și Calculatoare din Craiova, Facultatea de Inginerie 
Electrică din Craiova; ▪ Simpozionul Științifi c Studențesc 
aniversar HD-50-STUD – 50 de ani de învățământ superior 
hunedorean – eveniment desfăşurat online cu sprijinul Sucur-
salei Hunedoara; ▪ Simpozionul Ştiinţifi c Studenţesc EMING 
2020, ediţia a VIII-a – Sucursala Caraş Severin; ▪ Simpozi-
onul Efi cienţa resurselor de energie şi calitatea vieţii în me-
diul rural – Societatea de Energii Regenerabile – în cadrul 
Săptămânii Calităţii Timişene şi Timişorene; 
▪ Simpozionul Calitatea în agricultură sub 
semnul pandemiei – Societatea de Inginerii 
Agricole – în cadrul Săptămânii Calităţii Ti-
mişene şi Timişorene; ▪ Simpozionul Efectele 
pandemiei în domeniul stomatologic – Soci-
etatea Femeilor Inginer – eveniment online.

Mai reținem continuarea unor manifes-
tări tradiționale, precum Săptămâna Calităţii 
Timişorene şi Timişene, organizată de Su-
cursala Timiş cu sprijinul Primăriei Munici-
piului Timişoara și al Consiliului Județean. 
Evenimentul se desfășoară concomitent cu 
Săptămâna Europeană a Calităţii. În această 
perioadă, au fost programate simpozioane, 
mese rotunde, conferinţe şi seminarii pe tema 
calităţii, în mai multe instituţii. Manifestarea 
este organizată cu sprijinul societăţilor şi cer-
curilor din subordonarea Sucursalei Timiş.

Viziune globală, soluții locale
Dezbateri pe teme inginereşti de inte-

res pentru comunitățile locale au avut loc în 
numeroase sucursale, între care Alba, Argeş, 
Bacău, Bihor, Braşov, Buzău, Constanţa, Galaţi, Hunedoara, 
Dolj, Maramureş, precum şi la Societatea Inginerilor din Te-
lecomunicaţii.

Mese rotunde, workshop-uri şi seminarii cu diver-
se teme au fost organizate şi susţinute de sucursalele Alba, 
Argeş, Avrig, Buzău, Constanţa, Galaţi, Dolj, Suceava, Timiş, 
Vâlcea, Societatea Inginerilor Textilişti şi Societatea Ingine-
rilor din Transporturi.

Un capitol deosebit de important în ansamblul 
activităților la nivel central și local l-au constituit manifestări-

O activitate laborioasă, 
adaptată la condițiile 
excepționale ale crizei 
sanitare și economice
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a Asociației Generale 
România (AGIR)

TRADIȚIE
UNITATE ÎN DIVERSITATE

EXCELENȚĂ
DEONTOLOGIE

INOVARE
DEZVOLTARE DURABILĂ
DESCHIDERE SPRE LUME

le cu caracter omagial şi aniversar, printre care Ziua Ingineru-
lui Român, Ziua Internațională a Femeii, Ziua Cercetătorului 
şi a Proiectantului, Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauti-
cii, Ziua Armelor şi a Armatei Române, activități la care s-au 
implicat sucursalele Argeş, Avrig, Bihor, Caraş-Severin, Dolj, 
Galaţi, Mehedinţi, Suceava, Timiş, precum şi Societatea Fe-

meilor Inginer, Societatea Inginerilor Militari.
Numeroase evenimente desfăşurate la nivel naţional au 

fost realizate cu sprijinul universităţilor de prestigiu din ţară, 
şcoli şi licee, administraţii publice locale, prefecturi, primă-
rii, inspectorate teritoriale de muncă, inspectorate şcolare şi 
organizaţii.

A fost remarcat efortul sucursalelor de a se implica în 
promovarea creativităţii şi inventivităţii elevilor şi studenţilor. 
În acest sens, au acționat sucursalele Alba, Arad, Argeş, Avrig, 
Bihor, Dolj, Iaşi, Hunedoara şi Suceava, precum şi Sucursala 
Petroşani.

Menționăm, cu titlu de exemplu: ▪ întâlnirea cu profe-
sorii și elevii de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto
din Craiova; ▪ a 22-a Sesiune Internaţională de Comunicări 
Ştiinţifi ce Studenţeşti a Facultății de Inginerie (cu participa-
re internaţională a studenţilor şi elevilor cu lucrări ştiinţifi -
ce pentru care au primit premii) – coorganizator, Sucursala 
Arad; ▪ Sucursala Avrig a tratat, împreună cu elevi de liceu, 
tema evoluției și impactului telefonului mobil asupra vieții lor 
prin workshop-ul Tehnologia modernă cu plusuri și minusuri; 
▪ cursurile Şcolii de vară de la Universitatea din Oradea, cu 

tematica orientată pe probleme de HPC şi cloud computing 
organizate de Departamentul de Calculatoare şi Tehnologia 
Informaţiei, în colaborare cu Sucursala Bihor; Concursul 
regional Inventivitate şi CREativitate în ŞTiinţă şi Tehnolo-
gie – CICREST, Ediţia a VII-a – partener Sucursala Dolj; 
▪ Concursul Naţional de Comunicări Ştiințifi ce Antreprenor 
Pentru Viitor, Ediția a X-a – partener Sucursala Neamţ; ▪ Se-
siunea internațională de comunicări științifi ce ale studenților 
ElStud 2020 – coorganizator Sucursala Suceava. De aseme-
nea, este de apreciat implicarea Sucursalelor Bihor şi Buzău

în desfăşurarea de activităţi şi vizite cu elevi şi studenţi în 
zone industriale.

Pentru promovarea şi aprecierea realizărilor deosebite, 
precum și pentru implicarea în activitatea Asociaţiei, s-au 
acordat, și în 2020, diplome şi medalii unor personalităţi in-
ginereşti şi instituţii de cercetare cu ocazia unor manifestări 

tehnico-ştiinţifi ce.
Mai menționăm că Sucursala 

Dolj a răsplătit din nou studenţi și 
masteranzi cu profi l ingineresc pen-
tru „Soluții originale și realizări cu 
aplicabilitate practică“, prin proiecte 
fi nalizate cu rezultate practice, prin 
acordarea unor premii.

Din păcate, în anul 2020, 
acțiunile cultural-artistice au fost 
restricţionate, iar evenimentele cu 
care membri noştri erau obişnuiţi 
nu au mai putut fi  organizate. Ne 
referim, între altele, la concertele 
Orchestrei Inginerilor Petru Ghen-
ghea, care aveau loc pe scena Ate-
neului Român în onoarea câştigăto-

rilor Premiilor AGIR sau cu ocazia sărbătorilor, precum și la 
activitățile Cercului Literar Ing și ale Cercului Inginerilor 
Epigramişti.

Pe baza datelor și faptelor conținute în Darea de seamă, au 
fost formulate o serie de concluzii, din care a rezultat că, la nive-
lul anului 2020, din cauza condiţiilor şi a restricţiilor impuse de 
pandemie, la nivel naţional s-au desfăşurat 
doar 30% din activităţile propuse de unită-
ţile active ale AGIR. Modul de organizare 
a multor reuniuni, după primul trimestru, 
a reprezentat o premieră prin desfăşurarea 
lucrărilor în mediul virtual.

S-a apreciat în mod deosebit efortul 
organizaţiilor AGIR care au desfăşurat 
evenimente, deşi situaţia pandemică a 
fost extrem de difi cilă. Și în acest context, 
conducerea AGIR şi-a exprimat, din nou, 
totala deschidere spre o strânsă colabora-
re cu toate sucursalele, societăţile şi cer-
curile pentru a ne atinge, în tot mai bune 
condiții, obiectivele propuse. 

 Noua situație impune căutarea și 
atragerea de colaboratori tineri care să 
sprijine organizarea şi desfăşurarea eveni-
mentelor în mediul virtual. 

Colaborarea cu sectorul privat, prin 
reprezentanți ai mediului de afaceri, re-
prezintă, în continuare, un obiectiv prin-
cipal prin intermediul căruia să fi e mai 
bine cunoscute realizările comunității 
inginerești, cu accent pe cerinţe comu-
ne actuale și de perspectivă. În acest 
sens, extinderea parteneriatelor va permite și realizarea de 
proiecte de interes comun. AGIR va continua să extindă 
și să aprofundeze toate categoriile de parteneriate, inclu-
siv pentru organizarea evenimentelor locale, naţionale şi 
internaționale cu impact în viața științifi că, economică și 
socială a țării.

Biblioteca AGIR a continuat și anul trecut să primească 
donații, atât din cadrul Editurii AGIR, cât și alte volume de in-
teres pentru comunitatea inginerească. A fost încheiat un pro-
tocol între AGIR și Institutul Naţional al Patrimoniului (INP) 
pentru scanarea Buletin ului AGIR și a Buletinului Societăţii 
Politehnice, în vederea înscrierii acestora în patrimoniul naţi-
onal digital. Procesul este în curs de desfăşurare.

A continuat interacțiunea cu membrii AGIR prin News-
letter-ul săptămânal, care transmite programul de activitate al 
organizaţiilor, ceea ce permite urmărirea cu mai multă rigoare 
a desfăşurării acţiunilor prevăzute. 

Pe paginile social-media ale AGIR sunt anunțate eveni-
mentele și, de asemenea, sunt prezentate în direct diferite acţiuni 
(https://www.facebook.com/agirromania). 

S-a adresat tuturor președinților organizaţiilor AGIR 
apelul de a lua în considerare reactualizarea site-urilor proprii 
care nu sunt utilizate la întregul potenţial, deşi acestea au fost 

create pentru atragerea de noi membri, promovarea membrilor 
existenţi, pentru publicarea de informaţii de interes local. 

Ȋn anul 2020, potrivit strategiei editoriale promovate 
în ultimii ani de Editura AGIR, s-a asigurat atât apariţia unor 
tratate şi monografi i inginereşti, cât şi a unor lucrări menite 
să sprijine politica AGIR şi a ASTR. Principalele obiective 
au vizat: recunoaşterea rolului profesiei de inginer ca factor 
determinant în evoluţia tehnică şi economică a societăţii ro-
mâneşti; omagierea marilor personalităţi; marcarea aniversării 
unor evenimente deosebite din istoria Asociaţiei; diseminarea 
unor realizări tehnice deosebite, recunoscute pe plan naţional 
şi internațional; sporirea contribuției la educaţia continuă in-
ginerească; susținerea activităţilor creatoare inginereşti; valo-
rifi carea rezultatelor obţinute şi protecţia acestora.

Editura AGIR a publi-
cat, în anul 2020, 49 titluri 
noi, cu 13 680 pagini (≈ 280 
pag./titlu) şi 3829 exempla-
re (≈ 80 ex./titlu). De ase-
menea, au fost retipărite 
7 titluri, continuări de tiraje
ale unor lucrări apărute în 
anii anteriori, dar şi în anul 
2020, ceea ce demonstrează 
interesul cititorilor pentru 
lucrările apărute la Editura 
AGIR. În total s-au realizat 
56 de titluri cu 17 172 pagini
în 4071 exemplare. Ȋn cadrul 
acestora, se regăsesc şi 14 
lucrări care apar sub egida 
Academiei de Ştiinţe Tehni-
ce din România (ASTR) sau 
care au ca autori membri ai 
acesteia.

Editura AGIR a urmărit 
ca o mare parte dintre lucră-
rile apărute să fi e încadrate 
în Serii şi Colecţii, urmărind, 
astfel, să aibă un impact mai 

bun asupra publicului cititor. Căutând să asigure o mai bună 
prezentare a patrimoniului naţional ingineresc, Editura a conti-
nuat şi publicarea de lucrări ȋn seriile intitulate „Repere Istori-
ce“, „Personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii“, „Pagini din istoria 
dezvoltării industriei României“, „Discursuri de recepţie ale 
ASTR“, „Oameni şi locuri“ şi seriile: „Tratate“, „Electroteh-
nică – Electroenergetică“ sau „Tezaurul energeticii“.

Deşi literatura tehnică nu este categoria de produse care să 
genereze venituri mari, s-a reuşit să se acopere costurile directe 
de tipărire la fi ecare titlu în parte (prin contribuţii, sponsorizări 
sau vânzare de carte). Printre măsurile luate, se numără şi co-
relarea regiei cu manopera alocată, în funcţie de specifi cul ma-
nuscrisului, pentru pregătirea cărţilor în vederea tipăririi. 

Având în vedere importanţa activităţii editoriale desfășurate 
pentru îndeplinirea obiectivelor menționate, pentru valorifi carea 
potenţialului creator al inginerilor români se va acționa în conti-
nuare în vederea identifi cării și folosirii unor modalităţi de difu-
zare mai efi ciente a stocului de carte existent și creșterii calității 
conținutului și a tematicii lucrărilor publicate.

Activitatea redacției Univers ingineresc în anul 2020 s-a 
caracterizat prin două elemente care s-au infl uențat reciproc: 
continuitate și adaptare la schimbări, respectiv antrenarea 

(Continuare în pag. 6)
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„Cel care zâmbe te în loc s  se înfurie va   întotdeauna 
mai puternic.“                  (Proverb japonez)

Centrul Interna ional de Cercetare Extreme Light 
Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) a demarat 
experimentele pentru studiul interac iunii pulsurilor 
laser de mare putere cu materia, a anun at Ministerul 
Educa iei i Cercet rii (MEC). Primul experiment des-
f urat este rezultatul plani  c rilor i cercet rilor reali-
zate de echipa Extreme Light Infrastructure – Nuclear 
Physics în ultimii patru ani împreun  cu echipa profeso-
rului Gérard Mourou (laureat al Premiului Nobel pentru 
 zic  în anul 2018) de la École Polytechnique - Inter-

national Center for Zetta-Exawatt Science and Techno-
logy (IZEST) din Fran a. Obiectivul experimentului îl 
reprezint  studierea efectelor optice neliniare în mate-
riale solide cu scopul de a scurta durata pulsurilor laser 

pentru cercet ri de  zic  nuclear  i aplica ii conexe. 
În acest sens, a fost folosit un bra  al celui mai puter-
nic sistem laser din lume. Experimentul a demonstrat 
performan a atins  de echipa de operare a ELI-NP i a 
furnizorului sistemului laser de mare putere, Thales, 
de a livra pulsuri laser la cerere pentru utilizatorii cen-
trului de cercetare de la M gurele.

Reprezentând cea mai avansat  infrastructur  în 
domeniul laserelor de mare putere i a fasciculelor 
gamma, cu parametri unici, ELI-NP este un proiect 
implementat de Institutul Na ional de Cercetare Dez-
voltare pentru Fizic  i Inginerie Nuclear  – Horia 
Hulubei/INCDFIN – HH, institut a  at în coordonarea 
Ministerului Educa iei i Cercet rii.

Via a noastr  cotidian , dominat  deosebit de puternic de ne-
cesitatea combaterii e  ciente a Covid-19, a determinat i determin  
schimb ri importante în condi iile de munc  i de trai care afecteaz  
direct i  ecare membru al comunit ii inginere ti, nu numai din 
ara noastr , ci de pe întregul mapamond. Astfel, au avut i au loc 

schimb ri de esen  în exercitarea profesiilor, mai cu seam  a celor 
din sfera tiin i  co-tehnic . Prevenirea i combaterea efectelor pan-
demiei, imposibil  f r  ac iunea factorului uman, presupun desf u-
rarea activit ilor profesionale în deplin  securitate medical . Sursa 
existen ial  continu  s  r mân  economia i, tocmai de aceea, se cer 
luate în considerare corela iile noi, de ordin practic, opera ional care 
au ap rut i tind s  se aprofundeze.

În primul rând, apare clar c  fenomenele proprii unei crize eco-
nomice,  e ele i numai incipiente, nu- i mai au cauzele principale 
în ceea ce se cuno tea pân  acum în materie de ciclicitate. Ne a  m 
în alt  zon  de conexiuni decât cea (de pild ) din perioada crizei 
globale de acum peste un deceniu. Atunci, au ac ionat preponde-
rent factorii care provoac  (dac  ne putem exprima astfel) o boal  
a organismului economic, manifestat  prin ruperea echilibrelor din-
tre produc ie i consum, dintre cerere i ofert , dintre exporturi i 
importuri etc., toate cu consecin e grave pe întregul lan  de creare 
a valorii i în planul calit ii vie ii. Acum, cauza principal  este de 

ordin medical, iar mijloacele de ac iune e  cient  pornesc tocmai de 
la con tientizarea acestui fapt. Latura economic  se focalizeaz , din 
acest motiv, pe necesitatea realoc rii resurselor, începând (normal) 
cu cele ale bugetului general consolidat i continuând pân  la cele 
mai mici entit i din sectorul privat al economiei. Efectele crizei ac-
tuale nu ocolesc niciun domeniu de activitate, nicio colectivitate ad-
ministrativ-teritorial  i de munc , niciun cet ean din  ecare ar , 
mare, mijlocie sau mic , întrucât, în condi iile globaliz rii, aproape 
tot ceea ce se produce i se consum  în lume cap t  caracteristicile 
vaselor comunicante. Când este vorba despre s n tatea public , în 
prim  i ultim  instan , despre salvarea de vie i omene ti, procesul 

de alocare a resurselor 
nu mai poate respecta 
integral principiile i cri-
teriile e  cien ei econo-
mice. Fire te, apare i se 
ampli  c  o problem  de 
costuri, dar nu preponde-
rent din unghiul de abor-
dare strict economic.

În condi iile actu-
ale, se impune, deci, un comportament profesional care s  permit  
p strarea (pe cât posibil) a poten ialului existent, în primul rând, cel 
produc tor de bunuri i servicii. Tocmai interesul economic determin  
o participare tot mai activ  a  ec rui inginer la conceperea i aplica-
rea de m suri îndreptate, cu prec dere – ca prioritate absolut  – spre 
prevenirea i combaterea efectelor actualei pandemii de coronavirus.

Aici nu este vorba despre considerente pur teoretice, ci despre 
principii i criterii care se cer aplicate,  e c  ne referim la gestiona-
rea ajutoarelor de stat, la decalarea programelor de lucru, la extinde-
rea muncii la domiciliu, mai ales prin utilizarea practicilor speci  ce 
erei digitale, prin reorientarea produc iei spre bunurile cele mai so-
licitate, în special de sectorul medical, dar i în privin a alimenta iei 
de baz , a furniz rii utilit ilor publice. Consonan a m surilor adop-
tate la nivel central cu cele posibil i necesar de pus în practic  
de factorii deciden i din economia real  reprezint  – în contextul 
actual – un imperativ fundamental în eforturile comune îndreptate 
spre dep irea, în timp cât mai scurt, i cu cât mai pu ine victime, 
a pandemiei care a aruncat omenirea într-o criz  de dimensiunile i 
gravitatea celei cu care  ecare dintre noi se confrunt  acum. Acesta 
este principalul mesaj al st rii de urgen  în care ne a  m  ecare i 
to i laolalt . (T.B.)

Unitatea imperativelor medicale, 
economice i etice

Jurnal de bordJurnal de bord

Progres tiin i  co-tehnic: La M gurele au început 
experimentele pentru studiul interac iunii 
pulsurilor laser de mare putere cu materia

Publica ia emblematic  a inginerilor Publica ia emblematic  a inginerilor 
români, la apari ia nr. 700români, la apari ia nr. 700

Cu to ii, deopotriv , cititori, colaboratori, redactori ne-am   dorit ca apari ia num rului 700 al publica iei 
noastre s   e marcat  sub auspicii faste, într-o atmosfer  propice unui asemenea eveniment, care ne evoc  
un drum de peste trei decenii în care Univers ingineresc a fost i este o voce distinct  în presa româneasc  
postdecembrist . Tr im, îns , vremuri de restri te, sub impactul dur al unor uria e pericole pentru via a 
 ec ruia i a noastr , a tuturor celor care tr im nu numai în spa iul carpato-dun reano-pontic, ci la scar  

planetar . Pandemia c reia trebuie s -i facem fa  cu priva iuni, cu sacri  cii, dar i cu o determinare civic  
f r  precedent, este de natur  a ne insu  a maximum de responsabilitate 
fa  de noi în ine, fa  de cei apropia i, fa  de prieteni i colegi, fa  
de to i semenii no tri în condi ii dramatice i, nu de pu ine ori, tragice.

Este mesajul pe care, prin intermediul Universului ingineresc, 
îl transmit AGIR i ASTR, în aceast  perioad  extrem de di  cil , un 
mesaj de solidaritate, de încredere, în numele valorilor pe care  ecare 
dintre cele 700 de numere le-a promovat cu nedezmin it devotament 
fa  de tradi ii, fa  de spiritul creativ propriu nobilei profesii de inginer.

Cum am mai informat i cum preciz m în num rul de fa , în 
virtutea progreselor tehnologice, precum i a preocup rilor de ordin 
ecologic, în special în vederea protej rii resurselor noastre forestiere, a imperativelor erei digitale, publica ia 
Univers ingineresc va ap rea, dup  1 aprilie a.c., în format electronic. Suntem convin i c , în absen a unor 
manifest ri festive,  re ti în condi ii normale,  ecare dintre noi s rb tore te cum se cuvine, ca act propriu de 
con tiin , apari ia num rului 700 al publica iei noastre. Este înc  un prilej de a ne exprima speran a c  viitorul 
apar ine oamenilor cutez tori, creativi, ata a i sincer cauzelor drepte i cu adev rat importante. Aceste aspira ii 
au dat substan , sens i for  de convingere mesajelor transmise consecvent, f r  întrerupere, în toat  perioada 
care a trecut de la apari ie i pân  în prezent. 

Univers ingineresc merge înainte, în spiritul vremurilor, cu „toate pânzele sus!“.

Mihai Mih i  

Un nou Plan de ac iune 
la nivelul Uniunii Europene 
pentru economia circular  

(pag. 4 – 5)

PMB a lansat platforma de e-learning
www.hubproedus.ro (pag. 3)

Ing. Octavian Gheorghe Udri te, 
la 85 de ani (pag. 2)

Raport: În urm torii trei ani vor   circa 10 dispozitive 
i conexiuni la internet pe gospod rie (pag. 6)

CNAIR: Au început lucr rile de construc ie 
a Variantei Ocolitoare Timi oara Sud (pag. 7)

Activitatea editorială 
și publicistică, orientată 
permanent potrivit
interesului cititorilor
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comunității inginerești din țara noastră în 
susţinerea măsurilor şi proiectelor meni-
te să asigure funcționarea, în continuare, a 
economiei româneşti cu pierderi și costuri 
cât mai mici, în vederea prevenirii și com-
baterii dublei crize cu care s-a confruntat 
întreaga societate – medicală, provocată 
de pandemia COVID-19, și socială, deter-
minată de contracția producției materiale și 
de infl uențele factorului extern. De aseme-
nea, a fost necesară o adaptare operativă a 
cerințelor determinate de trecerea la prezen-
tarea online a publicației noastre.

În condițiile specifi ce evocate, a fost 
menținută și aprofundată orientarea de bază 
care a privit publicarea 
sistematică a infor-
maţiilor referitoare la 
activităţile AGIR, in-
clusiv la nivelul fi lialei 
şi sucursalelor, abor-
dându-se teme de larg 
interes pentru inginerii 
români de pretutindeni. 
Remarcăm, în acest 
sens, contribuţiile Fi-
lialei Cluj şi ale mai 
multor sucursale, între 
care Dolj, Constanţa, 
Galaţi, Prahova, Buzău, 
Sibiu, Braşov, Timiş, 
Suceava, Mîrşa şi alte-
le. Chiar dacă situația 
generală din țară a im-
pus numeroase măsuri 
restrictive, apreciem că 
există posibilități încă 
insufi cient valorifi cate 
în acest domeniu, ceea 
ce va face posibilă o 
mai mare implicare a 
structurilor teritoriale 
în prezentarea de infor-
maţii referitoare la propria lor activitate. 

Publicaţia noastră a introdus teme noi şi 
le-a aprofundat pe cele tratate anterior, pre-
cum adaptarea învăţământului tehnic şi pro-
fesional la cerinţele pieţei muncii, refl ectarea 
mai amplă şi sistematică a acţiunilor iniţiate 
de fi lială şi sucursale, promovarea principale-
lor componente ale dezvoltării durabile; co-
nexiunile economiei româneşti, în special ale 
sectoarelor în care-şi desfăşoară activitatea 
numeroşi ingineri, cu procesele de integrare 
şi globalizare; creşterea rolului cărţii ştiinţi-
fi co-tehnice în perfecţionarea profesională 
continuă; prezentarea unor realizări deosebi-
te ale inginerilor români prin continuarea şi 
îmbogăţirea tradiţiilor din domenii esenţiale 
ale progresului tehnicii şi tehnologiei.

În aceeași sferă de preocupări, s-au în-
scris informațiile referitoare la proclamarea, 
la nivel european, a anului 2021 drept An 
Internațional al Căilor Ferate.

Univers ingineresc a pus, de aseme-
nea, accentul pe dezvoltarea activităţilor 
extraprofesionale care refl ectă în special 
preocupările de ordin cultural-artistic ale 
colegilor ingineri, chiar dacă pandemia a li-
mitat sever posibilitățile de manifestare și în 
aceste domenii.

În perioada următoare, pornind de la 
cerinţele celei de-a patra revoluţii ştiinţifi -
co-tehnice, redacţia va aprofunda, între alte 
preocupări de ordin tematic, campania de 
promovare a implicaţiilor erei digitale, ast-
fel încât comunitatea inginerească din ţara 
noastră să fi e mai puternic mobilizată pentru 
dezvoltarea sectoarelor IT, pentru valorifi -
carea potenţialului de care dispune România 
în acest domeniu. 

Redacţia va dezvolta experienţa acu-
mulată în realizarea unor pagini speciale 

consacrate temelor de larg interes, cum 
sunt: Planul Național de Redresare și 
Reziliență, strategiile din domeniile-cheie 
ale economiei, în special cele referitoare la 
energia verde, reindustrializarea României, 
în condițiile schimbărilor fundamentale care 
au loc la scară globală, orientarea proceselor 
investiţionale spre dezvoltarea infrastructu-
rii feroviare şi rutiere, consolidarea între-
prinderilor bazate pe cercetare şi inovare, 
stimularea creativităţii în rândurile tinerilor, 
ancorarea tuturor formelor de învăţământ în 
realităţile economico-sociale ale ţării, astfel 
încât să fi e satisfăcute, într-o viziune de lar-
gă perspectivă, cerinţele pieţei muncii, pre-
zentarea rezultatelor obţinute prin utilizarea 

fondurilor europene în vederea generaliză-
rii unor soluţii care şi-au dovedit efi cienţa, 
consemnarea activităţilor extraprofesionale 
atât la nivel individual, cât şi în structurile 
Asociaţiei.

Folosim şi acest prilej pentru a reînnoi 
apelul adresat fi lialei, sucursalelor de a de-
semna corespondenţi permanenţi ai publi-
caţiei noastre, în vederea unei mai bune re-
fl ectări a activităților la nivel local, oferind, 
astfel, cititorilor, o imagine mai cuprinză-
toare asupra preocupărilor și realizărilor 
comunității inginerești din țara noastră. 

Adunarea Generală a continuat cu lu-
ările de cuvânt ale participanților, ceea ce a 
permis o aprofundare a unor aspecte anali-
zate în documentele prezentate. Astfel, și-au 
exprimat opiniile și au formulat propuneri 
Elisabeta Vasilescu (președintele Sucursa-
lei Galați), Florin Teodor Tănăsescu (mem-
bru al Consiliului Director), Nicolae Fil-
dan (președintele Sucursalei Constanța), 
Gheorghe Manolea (președintele Sucursalei 
Dolj), Tatiana Bălășoiu (Sucursala Dolj), 
Octavian Bologa (președintele Sucursalei 
Sibiu), Vasile Anton Moraru (președintele 
Sucursalei Buzău), Ioan Ganea, Costică 
Popa (Sucursala Iași), care au trecut în 
revistă principalele preocupări și rezulta-
te din organizațiile teritoriale și de la ni-
velul central al AGIR. Astfel, au relevat 
modul în care activitatea a fost orientată 
spre depășirea difi cultăților provocate de 

prelungirea pandemiei COVID-19, ceea ce 
a scos în evidență capacitatea AGIR de a se 
adapta operativ la schimbări și de a asigura 
continuarea activității potrivit programelor 
stabilite. Vorbitorii au pus accentul pe implica-
rea fi lialei și a sucursalelor în acțiunile îndrep-
tate spre continuarea proceselor de dezvoltare 
economico-socială a județelor și a țării întregi. 
Această implicare a fost apreciată în mod deo-
sebit, prestigiul AGIR fi ind, astfel, consolidat. 
Vorbitorii au făcut referiri concrete la calitatea 
și efi ciența manifestărilor științifi ce organizate 
în anul 2020, la noile cerințe privind formarea 
și perfecționarea colegilor de profesie, la inten-
sifi carea cercetării și a dezvoltării tehnologice 
în directă subordonare față de cerințele actu-

alei etape a revoluției 
științifi co-tehnice.

O atenție de-
osebită a fost acor-
dată perfecționării 
modalităților de cola-
borare cu autoritățile 
locale, cu instituțiile 
de învățământ profesi-
onal, liceal și universi-
tar, cu exponenții lumii 
afacerilor.

Propunerile au 
vizat îmbunătățirea sti-
lului și metodelor de 
muncă în vederea în-
tăririi organizatorice, a 
atragerii de noi mem-
bri, în special tineri, a 
promovării cuceririlor 
erei digitale, asigurării 
unei mai bune comu-
nicări în spațiul public. 
Acestea au fost consi-
derate drept căi și mij-
loace principale pentru 
creșterea vizibilității și 
prestigiului AGIR în 

toate segmentele societății.

După încheierea dezbaterilor și prezen-
tarea propunerilor de adaptare a statutului, 
conform modifi cărilor aduse OG 26/2000, 
participanții la Adunarea Generală au adop-
tat, în unanimitate, Darea de seamă privind 
activitatea AGIR pe anul 2020, Raportul fi -
nanciar pe anul precedent și proiectul de bu-
get pentru anul 2021, Raportul Comisiei de 
cenzori, Raportul Editurii AGIR, Raportul 
publicației Univers ingineresc, Programul 
de activitate pentru anul 2021.

În ceea ce privește acest ultim docu-
ment, este de remarcat că fi xează cadrul ge-
neral al activității Asociației și detaliază, pe 
spații ample, acțiunile care se desfășoară la 
nivel central, în fi lială, sucursale, în societățile 
profesionale, precum și cercurile AGIR.

În cele ce urmează, prezentăm cadrul 
general de activitate a AGIR în acest an.

Imagine şi vizibilitate
▪ Utilizarea instrumentelor menite să 

crească vizibilitatea Asociației: Univers in-
gineresc, Buletinul AGIR, site, Facebook, 
Newsletter, mass-media, lărgirea ariei de 
difuzare a publicațiilor AGIR, identifi carea 
acțiunilor organizate pe plan local în care 
Asociația se poate implica;

▪ Implicarea și participarea la activități 
privind pregătirea inginerilor pentru viitor;

▪ Antrenarea tinerilor ingineri în 
acțiunile Asociației;

▪ Mediatizarea cererii și ofertei de 
locuri de muncă pentru ingineri;

▪ Derularea de acțiuni menite să atragă 
tinerii spre domeniul tehnic;

▪ Dezvoltarea și punerea în valoare a 
bibliotecii prin achiziții de noi cărți.

Relaţii de colaborare
▪ Intensifi carea relaţiilor cu industria, 

cu institutele de cercetare şi proiectare, pen-
tru promovarea cercetării, stimularea creaţi-
ei inginereşti;

▪ Dezvoltarea relaţiilor şi corelarea 
acţiunilor şi strategiilor cu alte asociaţii ne-
guvernamentale, cu administrația, societăți 
comerciale, institute din învățământul preu-
niversitar și universitar, academii;

▪ Dezvoltarea legăturilor pe plan ex-
tern (FMOI, FEANI, alte organizații).

Activitatea tehnico-ştiinţifi că
▪ Activităţi de consultanţă, manage-

ment şi asistenţă;
▪ Participarea la programe şi proiecte 

cu fi nanţare internă sau externă, la programe 
de transfer tehnologic şi valorifi care a cerce-
tării aplicative, la nivel central și prin fi liale, 
sucursale, societăți;

▪ Organizarea de manifestări ştiinţifi -
ce pe teme de importanţă majoră, de pre-
gătire profesională, educaţie continuă, cer-
cetare-inovare, dezvoltare durabilă, conti-
nuarea organizării conferințelor anuale pe 
teme stabilite; organizarea de simpozioane 
online;

▪ Încurajarea și susținerea realizărilor 
inginerești deosebite prin acordarea premi-
ilor anuale;

▪ Mediatizarea membrilor Asociației 
cu realizări deosebite;

▪ Cunoașterea personalităților marcan-
te contemporane ale ingineriei prin organi-
zarea de conferințe, publicarea de interviuri. 
Realizarea unei fonoteci.

Activitatea editorială 
şi publicistică
▪ Abordarea unor noi domenii de vârf 

prin atragerea de specialişti valoroşi din 
aceste domenii, pentru elaborarea de lucrări 
de actualitate;

▪ Editarea de lucrări pentru cursuri de 
formare profesională şi perfecţionare, dar şi 
cărţi cu caracter practic;

▪ Organizarea de lansări de carte, ex-
poziţii, standuri la diferite manifestări tehni-
co-ştiinţifi ce, precum şi la târgurile şi saloa-
nele de carte;

▪ Promovarea lucrărilor tipărite, prin 
mass-media, în cadrul fi lialei şi societăţilor 
şi pe alte căi;

▪ Colaborarea mai largă a membrilor 
Asociației la realizarea publicațiilor, atragerea 
unor ingineri cu înclinaţii gazetăreşti, dar şi a 
studenţilor din cadrul facultăţilor cu profi l tehnic.

Activitatea cultural-artistică
▪ Dezvoltarea activității cultural-ar-

tistice prin Cercul Scriitorilor, Cercul 
Epigramiștilor, Cercul Vizionar Ing., Corul, 
Orchestra Inginerilor.

Activităţi cu caracter 
comemorativ 
şi aniversar
▪ Organizarea de activităţi pentru co-

memorarea marilor personalităţi, promova-
rea modelelor;

▪ Marcarea evenimentelor inginereşti 
importante;

▪ Preocupare pentru păstrarea, conser-
varea și valorifi carea patrimoniului cultural 
tehnic;

▪ Colaborarea cu muzee.

Experiența 
acumulată, punct 
de plecare spre 
îmbunătățirea 
activității AGIR 

Dezbateri 
fructuoase, 
la obiect, 
propuneri
constructive 
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Prof. dr. ing. Oleg LUPAN a împlinit 
50 de ani, moment care prilejuiește evo-
carea activității sale, atât în plan profesi-
onal – didactic, cât și în cel științific, în 
calitate de cercetător, care i-a adus faima 
la nivel mondial.

Cel pe care-l sărbă-
torim s-a născut la 21 mai 
1971 în comuna Andrușul 
de Jos, județul Cahul. După 
absolvirea școlii medii, în 
1988, și-a continuat studii-
le la Universitatea Tehnică 
a Moldovei (Institutul Poli-
tehnic, pe atunci), pe care a 
absolvit-o în 1993.

Și-a început activita-
tea științifi că încă din anii 
studenției, aptitudinile sale fi ind observate 
de șeful catedrei de profi l, „Microelectro-
nică și dispozitive semiconductoare“, prof. 
Tudor Șișianu, care, mai târziu, i-a fost con-
ducător științifi c la teza de doctorat.

A parcurs toate gradele universitare: 
lector asistent, lector superior, conferențiar 
și profesor universitar. Și-a desăvârșit 

capacitățile științifi ce prin multiplele speci-
alizări în străinătate: 1998 – Italia; 1999 și 
2009 – Lille și Paris (Franța); 2000 – Darm-
stadt (Germania); în 2007 și 2012 – Orlan-
do (SUA); în 2013 – bursier Humboldt la 

Universitatea din Kiel (Ger-
mania). La aceste specializări 
a demonstrat capacitățile sale 
deosebite în domeniul micro-
electronicii, fapt pentru care, 
începând din 2016, a devenit 
profesor invitat prin concurs 
la Universitățile din Kiel (Ger-
mania), Lille și Paris (Franța) 
și din Orlando (SUA).

La Universitățile din străi-
nătate a îmbinat cu succes acti-
vitatea didactică cu cea de cer-

cetare în laboratoarele mult mai bine dotate cu 
echipamente de ultimă generație față de cele 
din Chișinău.

În 2011, a susținut teza de doctor habi-
litat cu titlul „Structuri de dimensiuni reduse 
în bază de oxizi: tehnologii, proprietăți și dis-
pozitive“, avându-l drept consultant științifi c 
pe acad. Ion Tighineanu, actualul președinte 

al Academiei de Științe a Moldovei.
A obținut rezultate remarcabile în mi-

croelectronică, având ca domeniu de acti-
vitate utilizarea nanotehnologiilor în ingi-
nerie, nanosenzori, nanodispozitive, care 
includ și tehnologii de fabricație a lor, me-
canismele fi zico-chimice pentru explicarea 
detectării gazelor și razelor UV de către un 
singur nanofi r de semiconductor oxidic inte-
grat în nanosenzor etc.

Până în prezent are publicate peste 400 
de articole în reviste internaționale, inclusiv 
185 de articole în reviste cotate ISI. Este 
autor și coautor la 12 brevete de invenție, 
unul dintre ele patentat în SUA. A obținut 20 
de medalii de aur, argint și bronz la diverse 
expoziții internaționale specializate.

A coordonat 11 proiecte de cercetare-
dezvoltare pe bază de contract/grant.

Numărul de citări (referințe) la lucră-
rile sale este impresionant: citări Google 
Scholar peste 11 600, citări SCOPUS 
peste 9300. Prof. Oleg Lupan s-a clasat în 
TOP-ul 100 mondial al Cercetătorilor foarte 
citați (Highly Cited Researchers). Pentru a 
înțelege importanța unei astfel de recunoașteri, 

România în 2018 a avut trei savanți în TOP, in-
clusiv românul-basarabean O. Lupan.

Cel sărbătorit este coautor la trei mo-
nografi i publicate în prestigioasele edituri 
Springer, Oxford, Elsevier. În 2003, împre-
ună cu prof. T. Șișianu, a publicat manualul 
„Comunicații prin fi bre optice“ (550 pa-
gini), care s-a bucurat de un meritat succes 
și în universitățile din România.

Pen tru contribuția la dezvoltarea mai 
multor domenii ale microelectronicii și 
promovarea științei naționale peste hota-
re, în 2018, profesorului Oleg Lupan i s-a 
acordat Premiul Național de Stat al Repu-
blicii Moldova. De asemenea, ca expresie 
a aprecierii rezultatelor sale deosebite pe 
plan internațional ca om de știință și pen-
tru prestigiul de care se bucură în cadrul 
Universității Tehnice a Moldovei, în anul 
2019, O. Lupan a fost ales membru de 
onoare al Academiei de Științe Tehnice din 
România (Filiala Chișinău).

La ceas aniversar, ne exprimăm profun-
da apreciere și sincera admirație față de opera 
științifi că și didactică a prof. Oleg Lupan, 
dorindu-i multă sănătate și forță creativă, 
proprie întregii sale activități.

Prof. dr. ing. DHC Al. Marin,
Membru de onoare al ASTR 

(Filiala Chișinău)

FOCUS  INGINERESCFOCUS  INGINERESC

Se nasc și în Basarabia OAMENI!

Compania Naţională de Căi Ferate 
CFR SA, administrator al reţelei naţionale de 
cale ferată, a lansat programul de recrutare a 
personalului de specialitate pentru activităţi 
de inginerie feroviară (proiectare şi asisten-
ţă tehnică), un program care oferă ingineri-
lor specializaţi oportunităţi de dezvoltare a 
unei cariere în domeniul feroviar. Potrivit 
unui comunicat al companiei, programul de 
recrutare are drept scop angajarea de ingi-

neri specializaţi în următoarele domenii de 
specialitate: ▪ geodezie; ▪ infrastructură şi 
suprastructură căi ferate; ▪ consolidări şi sta-
bilizări terasamente, protecţii şi amenajări de 
albii; ▪ lucrări de artă (poduri, podeţe, pasa-
je, viaducte); ▪ construcţii civile; ▪ instalaţii 
electrice; ▪ instalaţii sanitare şi reţele exteri-
oare de apă şi canalizare; ▪ instalaţii termice 
(încălzire, ventilaţii şi climatizare); ▪ semna-
lizări feroviare (telecomenzi şi electronică 

în transporturi); ▪ telecomunicaţii feroviare; 
▪ energoalimentare/linie de contact/protecţii 
instalaţii cale şi vecinătate. 

Activitatea specifi că pentru care se 
cere experienţă minimă constă în: ▪ elabo-
rare documentaţii tehnico-economice, în 
toate etapele procesului de proiectare, con-
form structurii şi conţinutului cuprinse în 
HG nr. 907/2016; ▪ activitate de asistenţă 
tehnică asigurată benefi ciarului (verifi care 

documente/documentaţii privind execuţia 
lucrărilor şi emiterea de puncte de vedere; 
verifi carea respectării prevederilor legale 
cu privire la cerinţele stabilite prin Legea 
nr. 10/1995; analizare propuneri de modi-
fi care/adaptare/optimizare soluţii tehnice; 
participare la luarea unor decizii tehnice 
legate de proiect prin analize comparative 
între opţiunile identifi cate; verifi care şi avi-
zare detalii tehnologice de execuţie etc.). 

CFR SA își deschide porțile pentru inginerii specialiști

Lucrarea elaborată de ing. Cornel Hidoș, 
intitulată Dezvoltarea Managementului în 
România, recent publicată în Editura AGIR, 
prezintă, succint, dar cuprinzător, o activitate 
de succes, desfășurată de autor pe parcursul 
mai multor decenii; cuvintele-cheie care l-au 
condus pe autor în activitate au fost: inovare, 
raționalizare, efi ciență. A practicat cu folos 
managementul pe bază de proiecte asumate 
de majoritatea angajaților din unitățile pe care 
le-a condus.

În cele șapte secțiuni ale lucrării este 
sintetizată atât activitatea desfășurată în 
calitate de conducător al unor trusturi de 
construcții, al Centrului de Organizare și 
Cibernetică în Construcții, cât și în cea de 
conducător al unor insituții din domeniul 
conducerii și organizării economiei. În aces-
te funcții, a reușit să mobilizeze colectivele 
de manageri, de specialiști în susținerea unor 
idei inovatoare pentru lucrări efectuate în 
premieră în țara noastră. Încă din anul 1952, 
a executat complet din prefabricate de beton 
armat hale industriale. A obținut aprobarea 
ministrului industriei chimice pentru modi-
fi carea proiectelor, a conceput tehnologia de 

execuție și mijloacele de transport și montaj 
ale unor prefabricate de peste 12 tone. 

A coordonat efectuarea de studii de or-
ganizare științifi că a conducerii producției și 
a muncii, în unități din industrie, construcții, 
transporturi, agricultură etc., la care au parti-
cipat peste 23 000 de cadre 
didactice, conducători din 
domeniul economiei, cerce-
tători, proiectanți, ingineri, 
economiști, psihologi, soci-
ologi, medici-igieniști etc.

A fost autor al unor 
programe speciale de for-
mare și perfecționare în 
probleme de conducere și 
organizare științifi că, la care 
au participat peste 30 000 
de conducători și specialiști 
din toate ramurile economi-
ei naționale. A proiectat și 
aplicat reorganizarea întreprinderilor și mi-
nisterelor de ramură în ideea descentralizării 
conducerii economiei.

A coordonat elaborarea unei bogate lite-
raturi științifi ce cuprinzând metode și tehnici 

specifi ce organizării conducerii producției și 
muncii, care a fost editată și difuzată larg în 
economie. Aceste lucrări au fost elaborate atât 
pe baza documentării personale directe în țări 
dezvoltate, cât și pe baza studiilor proprii. 

De asemenea, a organizat manifestări 
științifi ce, sesiuni de comu-
nicări, simpozioane la care 
autorii și-au prezentat studii-
le și rezultatele obținute prin 
aplicarea lor. Lucrările au fost 
publicate și difuzate pentru a 
putea fi  cunoscute și utilizate 
în întreaga economie. 

Din cea de a doua parte 
a anilor ʼ70, când a revenit 
la conducerea unui trust de 
construcții cu lucrări în toată 
țara și cu o bogată experiență 
managerială, teoretică și 
practică, a perfecționat orga-

nizarea unităților teritoriale, a asigurat o lar-
gă descentralizare a conducerii producției și 
a inițiat o amplă mișcare de inovare a execu-
tării producției. Totodată, a acționat în vede-
rea extinderii informaticii în organizațiile de 

construcții-montaj și de proiectare, precum 
și diseminarea programelor informatice la 
centrele de calcul teritoriale. 

Experiența acumulată a condus la re-
zultate deosebite, concretizate în crearea unor 
condiții mai bune de muncă, precum și în im-
portante benefi cii probând că efi ciența condu-
cerii și organizării științifi ce se identifi că în 
creșterea însemnată de productivitate a mun-
cii, a calității lucrărilor și benefi cii pe măsură, 
fără sau cu minime cheltuieli de investiții. 

Astfel, această experiență se constituie 
într-un bun al tuturor celor care au participat 
la acumularea ei, dar mai ales a urmașilor, a 
celor mulți, angrenați, acum și în viitor, în 
demersurile îndreptate spre depășirea pro-
priilor performanțe și spre dezvoltarea eco-
nomico-socială a României, în noile condiții. 

Recomandăm această lucrare tuturor 
conducătorilor și celorlalți specialiști din 
societățile comerciale, cu capital privat, mixt 
sau de stat, precum și celor din organizațiile 
centrale și locale ale administrației publice, cu 
convingerea că vor găsi elemente utile în acti-
vitatea lor, pentru practicarea unui manage-
ment performant. (P.G.)

Cornel Hidoș
 DEZVOLTAREA MANAGEMENTULUI ÎN ROMÂNIA   
 Editura AGIR, București, 2021, Seria „Management“,17×24 cm,
  legată, ISBN 978-973-720-828-6, 311 pag., 50 lei/ex.  

Semnal
editorial
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●UPB, parteneră într-un proiect de 
cercetare privind dezvoltarea tehno-
logiilor pentru diminuarea deșeurilor 
acvatice. Universitatea Politehnica din Bucureşti 
(UPB) anunţă participarea, în calitate de partener, la 
un proiect fi nanţat cu 7,4 milioane euro prin progra-
mul de cercetare EU Horizon 2020, al cărui princi-
pal obiectiv constă în dezvoltarea tehnologiilor de 
eliminare a nano, micro şi macro-plasticelor afl ate 
în ecosistemele acvatice. În cadrul acestui parteneri-
at, UPB va caracteriza diferite tipuri de deşeuri din 
material plastic şi va crea produse din deşeurile co-
lectate pentru a susţine economia circulară. Astfel, 
va evalua din punct de vedere tehnic şi economic 
posibilitatea valorifi cării chimice a deşeurilor din 
plastic colectate în cadrul proiectului din diferite 
medii acvatice. De asemenea, utilizând probele de 
plastic colectate în cadrul consorţiului, UPB va eva-
lua impactul global asupra mediului înconjurător al 
fi lierelor de valorifi care energetică: ardere, gazeifi -
care şi piroliză.

● A fost lansată licitația pentru 
studiul de fezabilitate necesar moder-
nizării liniei ferate Constanța – Man-
galia. Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ 
SA a lansat licitaţia deschisă pentru elaborarea stu-
diului de fezabilitate necesar electrifi cării şi moder-
nizării liniei de cale ferată Constanţa – Mangalia. 

Proiectul are în vedere 
modernizarea liniei fe-
rate astfel încât să per-
mită circulaţia trenuri-
lor de călători cu viteza 
maximă de 160 km/oră 
şi a trenurilor de marfă 
cu viteza maximă de 
120 km/oră. Segmentul 
de cale ferată care ur-

mează să fi e modernizat are o lungime de 43 km. 
Printre alte obiective specifi ce ale programului scos 
la licitaţie sunt creşterea numărului de trenuri de că-
lători; dublarea tronsoanelor de cale ferată simplă, 
acolo unde necesitatea satisfacerii trafi cului prezent 
şi viitor o impune; modernizarea echipamentului de 
telecomunicaţii.

● Eurostat estimează că, până în 
2050, populația urbană a României ar 
urma să scadă cu 8,6%. Prognozele evolu-
ţiilor demografi ce la nivelul ţărilor UE publicate de 
Ofi ciul European de Statistică (Eurostat) relevă că, în 
intervalul 2019 – 2050, populaţia urbană va creşte în 
15 state membre ale UE şi se va diminua în nouă state 
membre, inclusiv în România. Creşteri ale populaţiei 
urbane până în 2050 se preconizează a se înregistra în 
Malta, cu 35,4%, urmată de Irlanda (29,2%) şi Suedia 
(25,1%). Între statele unde populaţia urbană se esti-
mează că va scădea se numără Letonia (cu 17,7%), 
Grecia (cu 16,7%), Polonia (cu 10,3%) şi Româ-
nia (cu 8,6%). În ceea ce privește populația rurală, 
în același interval, se estimează că va creşte în doar 
patru state membre ale UE: Irlanda (24,5%), Suedia 
(10,9%), Danemarca (1,2%) şi Belgia (1%). Potrivit 
Eurostat, alte 20 de state membre ar urma să înre-
gistreze un declin la acest capitol. Populația rurală 
se va diminua, conform estimărilor, cel mai mult în 
Lituania (cu 43,5%), urmată de Letonia (cu 37,6%), 
Bulgaria (cu 26,8%) şi România (cu 25%). 

Confederaţia Naţională pentru 
Antreprenoriat Feminin (CONAF) a în-
cheiat un parteneriat cu Google România
pentru educaţie digitală dedicată antre-
prenoarelor, a anunţat, la un eveniment 
de specialitate, preşedintele CONAF, 
Cristina Chiriac. Ea a menţionat că, în 
2020 şi 2021, educaţia digitală a repre-
zentat o prioritate pentru CONAF. 

„Unul dintre obiectivele noastre la 
Google este să ajutăm România să se dez-
volte şi în special în această perioadă să 
contribuim la accelerarea revenirii eco-
nomice. Şi credem că acest lucru este 
posibil prin două moduri: 1 – prin susţi-
nerea antreprenoriatului şi 2 – prin digi-
tal. Tocmai de aceea, cele două proiecte 
pe care le anunţăm împreună sunt legate 
de aceste lucruri. În primul rând, anun-
ţăm un parteneriat ofi cial între Google

și CONAF pentru educaţie digitală pentru 
antreprenoare. Ce înseamnă acest lucru mai 
specifi c? Înseamnă 
consultanţă 1 la 1 
gratuită pentru orice 
antreprenoare do-
reşte să înveţe cum 
să folosească in-
strumentele digitale 
pentru a-şi creşte 
afacerea. De aseme-
nea, workshop-uri 
şi cursuri pe care le 
pregătim împreună 
cu asociaţia CONAF 
pentru membrii aces-
teia. Sperăm să le gă-
siţi utile, să vă ajute să creşteţi afacerea şi 
mai departe şi să profi taţi din plin de toate 
oportunităţile pe care acest mediu digi-

tal le oferă“, a menţionat Dan Oros, şef 
Marketing la Google România. El a adă-

ugat că urmează să fi e acordate 1000 de 
burse femeilor care doresc să se certifi ce 
în domeniul IT.

Deloitte: Implementarea tehnologiei 5G 
și dezvoltarea biroului virtual, 

printre tendințele anului 2021 în imobiliare, 
la nivel global

Piața imobiliară globală se afl ă 
într-un permanent proces de adaptare la 
evoluțiile din economie, la mediul tehno-
logic afl at în plină expansiune. Implemen-
tarea tehnologiei 5G, adoptarea unui nou 
model de afaceri, care presupune trans-
formarea companiilor din domeniu din 
furnizori de spații în furnizori de servicii, 
și dezvoltarea biroului virtual sunt doar 
câteva dintre predicțiile desprinse din stu-
diul Deloitte Real Estate Predictions 2021, 
realizat pe baza informațiilor colectate din 
mai mult de zece țări din întreaga lume. 
Conform studiului, care prezintă un set de 
13 previziuni pentru piața de profi l, digita-
lizarea nu mai poate fi  evitată, iar investito-
rii în domeniul imobiliar sau managerii de 
fonduri, active, proprietăți fi e o implemen-
tează, fi e riscă să fi e marginalizați de piață. 

Potrivit autorilor studiului, în 
privința adoptării tehnologiei 5G, care 
are capacitatea de a conecta toate dis-
pozitivele, clădirile și orașele între ele, 
astfel încât să permită modalități noi și 
mai inteligente de lucru, anul 2020 a în-
cetinit procesul, în oarecare măsură, dar 
a evidențiat, o dată în plus, necesitatea 
îmbunătățirii conectării, creșterii vite-
zei din rețelele de date și a capacității 
infrastructurii necesare pentru a sprijini 
transformarea digitală. Pe de altă parte, 
deși există provocări în implementarea 
5G, benefi ciile economice și sociale 
vor depăși costurile, iar sectorul imo-
biliar are „lărgimea de bandă“ necesară 
pentru a obține benefi cii importante din 

implementarea acestei tehnologii, relevă 
studiul. 

În domeniul comercial, se contu-
rează un nou model de afaceri – Real 
Estate-as-a-Service (REaaS) –, o ino-
vație derivată din transformarea digitală 

și din dezvoltarea sectorului clădirilor 
inteligente. Conform noului concept, 
importanța spațiului fi zic este diminua-
tă în favoarea celei a setului de date la 
care are acces utilizatorul, iar serviciile 
care ajută la îmbunătățirea activității 
angajaților iau locul spațiului tradițional 
de lucru. 

„Modul în care muncim se va 
schimba în era post-pandemie. Deși nu 
mai suntem legați strict de un spațiu fi x al 
biroului, nevoia de zone de co-working, 
de socializare a crescut. Astfel, rolul 
imobiliarelor evoluează spre crearea 
unui habitat, a unui ecosistem complex 
de petrecere a timpului. Toate indiciile 
duc către un viitor dominat de modul de 
lucru hibrid, în care angajații benefi ciază 

de mai multe opțiuni pentru desfășurarea 
activității, iar angajatorii reexaminează 
necesitățile lor în materie de spațiu de 
lucru. Companii mari din întreaga lume, 
dar și societăți medii și mici, inclusiv din 
România, au anunțat deja că implemen-

tează un sistem de lucru hibrid pe 
termen lung, astfel că diversifi carea 
ofertei de spații de lucru și dotarea 
cu tehnologie care să permită mun-
ca la distanță devin esențiale“, a de-
clarat Alexandra Smedoiu, partener 
Deloitte România, Lider al Servici-
ilor de Consultanță pentru sectorul 
Imobiliar.

Studiul relevă că anul 2020 a 
consemnat dezvoltarea comunității 
locale, un trend care pare de viitor, 

avându-se în vedere că oamenii econo-
misesc timpul pe care îl petreceau fă-
când naveta și se bucură de șansa de a 
petrece mai mult timp conectați la zona 
în care locuiesc. Acest aspect oferă 
organizațiilor șansa de a reinventa rolul 
biroului într-un nou model de operare în 
imobiliare – biroul virtual. Și sediul fi zic 
va fi  diversifi cat, astfel încât să conțină 
atât spații de birouri într-un sediu cen-
tral, cât și zone de co-working sau biro-
uri mai mici la periferia orașelor ori în 
alte regiuni. Astfel, angajații vor avea la 
dispoziție spații de lucru mai aproape de 
casă, ceea ce le va permite o mai bună 
separare între muncă și viața personală și 
să se conecteze social cu colegii, în timp 
ce evită naveta lungă la birou.

Parteneriat pentru educație digitală 
dedicată antreprenoarelor


