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EDITORIAL 

 Sfârşitul de an este o perioadă încărcată de evenimente şi semnificaţii: pe de o parte pregătiri febrile 
pentru Sărbătorile de iarnă, aşteptate de toţi cu nerăbdare şi o emoţie mereu proaspătă, iar pe de altă 
parte bilanţuri ale activităţilor desfăşurate pe multiple planuri. În cadrul acestora, bilanţul manifestărilor 
ştiinţifice şi tehnice dedicate energiei şi mediului în 2011 este deosebit de bogat. Era de aşteptat, de 
altfel, ţinînd seamă de rolul lor determinant în dezvoltarea societăţii; lumea n-ar fi cunoscut progresul 
fără energie, iar producerea ei cu preţul sacrificării mediului ambiant ar fi extrem de periculoasă pentru 
viitor. 
 Printre evenimentele de seamă ale acestui bilanţ se numără şi Conferinţa Naţională de Termotehnică 
cu participare internaţională, aflată la a 18-a ediţie, desfăşurată în perioada 26 – 28 mai la Facultatea 
de Mecanică din Craiova. Profesorul Marin Bica – preşedintele Comisiei de organizare a Conferinţei şi 
Vicepreşedinte al S.R.T. a prezentat în numărul trecut al revistei o sinteză a desfăşurării acesteia. Se 
cuvine să-i mulţumim încă o dată pentru toate eforturile depuse pentru derularea acestei manifestări în 
condiţii deosebite, dar mai ales pentru ospitalitatea caldă cu care şi-a primit colegii, trăsătură care 
adaugă valorii ştiinţifice intrinseci a evenimentului o plusvaloare în plan afectiv. Programul Conferinţei 
de la Craiova a cuprins şi Adunarea Generală a S.R.T., la care s-au prezentat Raportul asupra activităţii 
pentru perioada mai 2009 – mai 2011 şi Planul de activitate pentru următorii patru ani. În cadrul 
Adunării Generale a S.R.T. s-au făcut şi unele propuneri de modificare şi completare a Statutului, 
precum şi alegerea pentru un mandat de 4 ani a Preşedintelui şi a Biroului de Conducere, format din 
Preşedinte, 6 Vicepreşedinţi, secretar, trezorier şi directori de filiale. Totodată, a fost desemnată Comisia 
de cenzori şi Comitetul de Redacţie al Revistei Termotehnica (vezi pagina 2).  
 Conferinţa de la Craiova a avut pentru mine o importanţă deosebită; pe lângă reala îmbogăţire în 
plan profesional, generată de schimbul de idei şi informaţii, ea mi-a adus şi bucuria alegerii în funcţia de 
Preşedinte al S.R.T., funcţie onorantă dar şi de o mare responsabilitate. Cred că nu greşesc considerând 
că această alegere nu înseamnă doar o recunoaştere a meritelor proprii, a competenţei şi realizărilor 
mele în plan profesional, obţinute pe parcursul unei cariere universitare îndelungate, desfăşurate în ţară 
şi în străinătate. Ea reprezintă totodată o recunoaştere a valorii muncii desfăşurate cu seriozitate, talent 
şi dăruire de toate colegele noastre, femeile – cadre universitare, cercetătoare, inginere – care lucrează 
în domeniul TERMOTEHNICII, domeniu esenţial al vieţii, fascinant, dar şi reputat de dificil. Sper din 
toată inima ca activitatea mea să fie pe măsura încrederii acordate de colegi şi cel puţin de aceeaşi 
calitate cu a predecesorilor mei. 
 Pentru a îndeplini obiectivele ambiţioase din planul de activitate, la sfârşitul lunii iunie 2011 a avut 
loc prima şedinţă a Biroului de Conducere al S.R.T.; ea a stabilit o serie de măsuri concrete, menite să 
îmbunătăţească cadrul organizatoric de manifestare. Am simţit nevoia să facem acest demers, deoarece 
apreciem că activitatea unei comunităţi profesionale atât de valoroase cum este cea a termotehnicienilor 
trebuie să aibă un caracter mai pronunţat de continuitate, de permanenţă şi de vizibilitate socială, pe 
măsura importanţei domeniului de acţiune. Cred că putem realiza aceste deziderate numai împreună, 
printr-o mai bună comunicare şi coordonare între toate filialele societăţii şi o implicare a tuturor 
membrilor săi, în armonie cu personalitatea fiecăreia. Să nu uităm că orice tradiţie onorează trecutul, 
dar se hrăneşte din prezent. Şi cum avem o tradiţie prestigioasă, aceasta ne impune acţiuni prezente pe 
măsură. Îmi exprim speranţa că în anul care vine vom avea prilejul ca printr-o conjugare de efort şi de 
voinţă să realizăm astfel de acţiuni.  
 Apropierea sfârşitului de an îmi oferă prilejul să le doresc tuturor colegelor şi colegilor mei un 
Crăciun fericit alături de cei dragi şi un An Nou aducător de multă sănătate, prosperitate, bucurii şi 
realizări deosebite! 
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