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EDITORIAL 

Prin sesiunile de comunicări ştiinţifice organizate anual, Asociația 
Generală a Inginerilor din România pune la dispoziția cercetătorilor, 
inginerilor, cadrelor didactice o platformă prestigioasă de prezentare a 
propriilor rezultate sau ale colectivelor din care fac parte. Tematicile 
sesiunilor sunt astfel formulate încât să permită includerea unui 
număr cât mai mare de lucrări din domenii tehnico-ingineresti de 
cel mai larg interes.  

Simpozionul științific „Progresul tehnologic – rezultat al 
cercetării“, ajuns la editia aniversară, a zecea, a avut înscrise în 
program 31 de lucrări, prezentate în două sesiuni. S-au prezentat 
atât produse realizate practic având la bază cercetări tehnologice, 
cum ar fi utilizarea la construcția de drumuri a deșeurilor provenite 
din procese termice, realizarea unui echipament cu acționare 
hidraulică pentru blocarea căilor de acces sau un sistem fotovoltaic 
autonom pentru alimentarea cu energie a consumatorilor electrici 
din staţiile antigrindină izolate, cât şi cercetari teoretice menite să 
contribuie la îmbunatățiri ale tehnologiilor, cum ar fi integrarea 
soluțiilor mecatronice pentru roboți în proiectarea automobilelor, 
optimizarea parametrilor de comandă și reglare numerică a 
parametrilor în actionările mecatronice cu aplicații în hidraulică și 
pneumatică sau metodologii moderne pentru controlul zincării, iar 
umeroase prezentări au vizat probleme de sinteză acoperind domenii 
vaste ale ingineriei.  

Ediţia din acest an a Simpozionului „Educaţia – componentă 
esenţială a politicii de mediu“ a inclus opt prezentări, precum şi 
dezbateri interesante pe marginea lor, evenimentul având un 
puternic caracter interactiv. Dintre tematicile abordate sunt de 
menționat: „Educaţia – componentă esenţială a politicii de mediu“, 
„Amenajările hidroenergetice şi mediul“, „Energie ‐ mediu ‐ 
dezvoltarea creativităţii studenţilor“, „Proiecte educaţionale pentru 
dezvoltarea abilităţilor de viaţă în contextul dezvoltării durabile“, 
„Producţia alimentară în contextul dezvoltării durabile“, „Educaţia 
prevenirii poluării nucleare, o stringentă problemă ecologică“, iar 
prezentarea intitulată „Educaţia ecologică – ideologie (politică) sau 
religie a apocalipsei“ analizează critic două tendinţe ale ecologiei 
actuale: „Educaţia ecologică este foarte necesară, dar făcută sincer, 
fără interese ascunse sau convingeri greşite. Dar nu trebuie să 
transformăm educaţia ecologică într-o armă politică sau o religie a 
apocalipsei. Apocalipsa e în noi şi de noi depinde să nu devină 
realitate“.   
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