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REZUMAT. Apariţia şi dezvoltarea explozivă a tehnologiilor inovative, parte a metatehnologiilor actuale, 
conditionează şi orientează dezvoltarea socio-economică a omenirii. Paradoxurile generate de aceste tehnologii 
trebuie să fie mai întâi atent identificate (prin studii specifice unui MIX de marketing asociat cu un Data Mining 
tehnologic), continuate prin studii şi cercetări multidisciplinare orientate pe diferite domenii şi preluarea şi 
aplicarea în practică a unor solutţi care s-au dovedit a fi benefice pentru o dezvoltare durabilă. 

Cuvinte cheie: tehnologii inovatoare, paradox, deyvoltare durabilă. 

ABSTRACT. The emergence and development of innovative technologies explosive part of current 
metatechnologies  

condition and socio -economic oriented humanity.The Paradoxs generated by these technologies must first be 
carefully identified (through a mix of marketing studies associated with a Data Mining Technology ) , continued 
through multidisciplinary research studies focused on different areas and reception and practical application of 
solutions that have been proven to be beneficial for sustainable development . 
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1. INTRODUCERE 

Munca este temelia vieţii. Încă de la aparitia sa 
Homo Sapiens a realizat că cel mai importantă în 
existenţa semenilor săi şi a sa personal o constituie 
VIAŢA şi nimic nu este mai preţios decât aceasta. 

În toata evolutia sa omenirea s-a dezvoltat având 
drept obiectiv central asigurarea unei vieţi din ce în 
ce mai „conştiente de valoarea acesteia”, chiar daca 
unele evenimente istorice majore, cum au fost de 
exemplu razboaiele şi nu numai, au umbrit acest 
demers al umanitatii.Este evident faptul ca fara 
„resurse specifice” omul moare ! în consecinta el a 
trebuit ca în intreaga sa evolutie  sa-si asigure hrana, 
imbracamintea şi toate celelalte elemente care 
definesc atributele umanitatii (cultura, norme morale 
etc.) Este foarte clar ca nimic din ceea ce are astazi 
orice om modern nu a fost posibil sa se realizeze 
decat prin munca. Daca la inceputurile civilizatiei 
munca avea mai mult un caracter fizic şi mai putin 
orientat spre cunoasterea intelectuala a mediului în 
care el şi familia sa se integrau în comunitati din ce 
în ce mai mari şi mai interdependente, în fapt se 
dezvolta o societate aflata în continua schimbare, 
uneori dupa reguli şi norme  precise, unanim 
acceptate, alteori insa, din pacate, totul se desfasura 
brutal şi aleator, numai în beneficiul unei „cvasi 
elite”. 

În epoca modernă, în așa-zisa „dezvoltare globa-
lizata”, se petrece un lucru paradoxal, de neinteles şi 
anume, lipsa celui mai elementar lucru care 
conditioneaza viata sa, adica LOCUL DE MUNCĂ. 
Există numeroase teorii, mai mult sau mai putin 
credibile, care sustin chiar necesitatea şi avantajele 
existentei unui anumit șomaj, ascunzandu-se faptul 
ca mai mult de un sfert din populatia Terei este adus 
în pragul „mortii”. în aceste conditii asistam, din 
pacate, la o adevarata lupta pentru asigurarea unui 
loc de munca, oriunde şi oricand.Orice alta inter-
pretare data nevoii de a avea un loc de munca şi deci 
de a avea resursele necesare unei vieti decente, este nu 
numai imorala, dar chiar este de-a dreptul criminală şi 
toti cei care aplică practici ce conduc spre așa ceva ar 
trebui judecati şi pedepsiti în consecință.        

Faptul că munca, în sensul ei cel mai general, are  
o topologie fluidă, de mare complexitate, ce nu 
poate fi descrisa de niciun algoritm, conduce la 
serioase dificultati în ceea ce priveste identificarea şi 
stabilirea unor conexiuni cat mai aproape de realitate 
intre conceptul de munca, atitudinea şi mentalitatea 
omului fata de acestea. în plus, orice analiza de acest 
fel presupune, în mod obligatoriu, alegerea şi fixarea 
celui mai adecvat „sistem de referinta” şi în conse-
cinta a unor criterii corespunzatoare acestuia. Dar 
din pacate, se aplica judecati de valoare, preluate din  
sisteme socio-economice specifice tarilor super-
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dezvoltate (de exemplu SUA, Japonia, Germania 
etc.), asupra unor fenomene sociale, politice etc. care 
se desfașoara în cu totul alte sisteme de referinta ( de 
exemplu Europa de Est de dupa „revolutii”, Africa 
de Nord etc.).Este mai mult decat evident faptul ca şi 
concluziile nu pot fi decat absolut false, insa acestea 
sunt de regula prezentate şi impuse ca fiind „cele 
care trebuie aplicate” daca se doreste „aprobarea” 
marilor entitati financiare ale lumii, FMI, Banca 
Mondiala şi altele asemenea, mai mult sau mai putin 
vizibile în spatiul public. 

Cunoscut este şi faptul ca orice fel de cercetare 
socio-economica serioasa nu poate face abstractie de 
„starea psihica” a esalonului supus unei anumite 
evaluari.Cum poate fi comparata atitudinea fata de 
munca a unui individ care are un loc de munca, mai 
mult sau mai putin bine platit, cu un altul, care „isi 
doreste „ un loc de munca, dar nu il are ? Pe cale de 
consecinta rezulta ca şi atitudinea fata de munca, 
examinata în cele doua ipostaze, este complet 
diferita, aproape ca nici nu au vreun punct de 
interferenta şi, în acelasi timp, se constata din ce în 
ce mai mult un refuz fata de un anume loc de munca 
din partea „fortei de munca inalt calificate”, în timp 
ce o alta categorie de forta de munca, mai putin 
calificata, accepta sa munceasca „oricum”, nevoia de 
„viata“ fiind primordiala. 

De altfel, singurul model viabil privind dezvolta-
rea omenirii în condiţiile unei Globalizări canibale 
este Economia sociala de piaţă – ESP, care s-a 
dezvoltat şi se perfecţionează în continuare. Din 
păcate acest model nu se aplică la scară mondială. 
Constatăm că este preferat, aş spune în mod sinucigaş, 
modelul economiei americane, care pune totul pe 
seama creşterii consumului. 

Devine aberantă ideia că cineva poate fi de acord 
ca cca. 5% din populaţia Terrei să consume mai mult 
de 35% din resursele acesteia. Şi totuşi China, India 
ş.a. promovează acest model.Unde se va ajunge este 
relativ uşor de intuit. Conflictele generate de Globa-
lizare sunt deja o realitate. 

Deşi noi aparţinem unei lumi marcate de crea-
tivitate şi de inovaţie permanentă, se constată că 
fenomenul globalizării măreşte şi mai mult decalajele 
dintre oameni, state, continente. De asemenea, este 
unanim acceptat faptul că ţările dezvoltate deţin ca 
avuţii principale:puterea financiară şi abilitatea de 
a inova, pe baza potenţialului tehnologic de care 
dispun, resursele naturale ale acestora fiind, în cea 
mai mare parte, epuizate sau aparţinând ţărilor din 
Lumea a Treia, care nu mai sunt dispuse să le cedeze 
chiar în orice fel de condiţii şi ca urmare „se 
apelează la programele de ajutoare, de restructurare, 
credite fără dobândă etc.“. Ele ar trebui să fie corect 
interpretate, deoarece reprezintă, în esenţă, doar 
partea vizibilă a aisbergului şi anume Războiul tehnico-

economic, cu toate arsenalele acestuia: marketing-ul 
specializat, importul creierelor supradotate, războaie 
locale, accidente cosmice etc. 

Procesul de evoluţie a societăţii moderne generează 
prin el însuşi, globalizarea: lumea devine mai mică, 
spaţiul se micşorează, timpul se comprimă, problemele 
colective se individualizează. Ea este un proces cu 
două sensuri: lumea se integrează, devine din ce în 
ce mai unitară, dar, în acelaşi timp, se fragmentează 
şi se diferenţiază din ce în ce mai mult. Din această 
perspectivă sunt studiate problemele populaţiei, 
energiei, alimentaţiei, apei, mediului, ca probleme 
globale, dar aplicate local şi aici incep sa apara 
paradoxurile: economiştii vizează interdependenţa 
economiilor în cadrul pieţei mondiale; ecologiştii 
privesc problema mediului ca fiind de interes global; 
militarii fundamentează „strategii globale“, proiecta-
rea de arme strategice care pot atinge orice punct de 
pe Terra; politicienii urmăresc cu atenţie „ordinea 
mondială“ (forme de organizare şi conducere a 
lumii) având în vedere chiar şi formarea unui „guvern 
mondia“ sub egida ONU. Societatea în care trăim se 
află într-un amplu proces de tranziţie spre o nouă 
civilizaţie globală. Privită prin prisma structurii sale, 
economia mondială în curs de globalizare reuneşte 
două mari componente ce se intersectează: 

– a economiilor naţionale ca entităţi de bază, care 
nu sunt izolate, ci sunt interconectate prin comerţ, 
relaţii financiare, investiţii, schimburi stiinţifice, 
asistenţă tehnică etc.; 

– cea reprezentată de corporaţiile transnaţionale 
(CTN) şi de băncile transnaţionale, care formează o 
reţea, aflată în unele privinţe deasupra graniţelor 
naţionale; această componentă majoră ar putea fi 
numită economia mondială transfrontalieră sau 
transnaţională. 

Cautand prin ungherele CUNOASTERII acumulate 
de om de-alungul veacurilor vom identifica cu relativa 
usurinta care a fost motorul acestei cunoasteri : nevoia 
şi partial placerea, categorii specifice Viului existente 
pe Tera.Desi nevoia nu face parte în mod evidente 
din categoriile filosofice sintetizate de Homo 
Sapiens, noi inginerii insa stim foarte clar acest lucru 
pentru ca aceasta ne este menirea, de a gasi solutii şi 
de a le pune în practica, FEANI subliniind acest 
lucru cu mai bine de 10 ani în urmă (fig. 1). 

 

 
 

Fig. 1. Apelul FEANI. 
Trebuie subliniat faptul ca orice inovare, indife-

rent de domeniul stiintific în care isi face simtita 
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prezenta nu poate sa apara decat daca exista o 
pregatire solida pentru cunoasterea unei anumite 
probleme. Este imposibila derularea celorlalte etape 
ale oricarui proces de creatie (incubatie, iluminare şi 
verificare) fara a avea o „baza de cunostiinte” 
specifica unui anume domeniu ingineresc.  

Dintre toate domeniile care au contribuit la 
dezvoltarea socio-economica a omenirii domeniul 
Tehnologic, sub toate formele sale, s-a caracterizat 
prin cea mai mare dinamica, viteza schimbarilor a 
fost de departe cea mai vizibila, aceasta şi ca urmare 
a presiunilor permanente din partea cerintelor pieteii 
care au devenit din ce în ce mai variate, personali-
zate, cu durate mai scurte de livrare, cu flexibilitati 
functionale şi caracteristici noi ale produselor etc. şi 
în consecinta a aparut o presiune foarte mare pe 
producatorii de bunuri materiale şi intangibile, 
pentru a ramane cel putin pe piata daca nu pot fi 
printre cei mai buni. Se constata ca aceasta tendinta 
creste din ce în ce mai mult pentru ca daca roboti-
zarea poate asigura o productie de serie mare cu 
productivitate ridicata, pentru loturile mai mici, 
personalizate conform cererilor utilizatorilor din ce 
în ce mai pretentiosi si/sau unicatele, presupune 
creativitate, deci ceva nou, care desi nici nu este inca 
creat, el trebuie sa primeasca deja raspunsul la 
intrebarea: cum se face?. 

Mai mult chiar, asistam deja la o cresterea a 
acceleratiei tehnologiilor necesare si/sau prezente pe 
piata, viteza schimbarilor fiind de domeniul trecutu-
lui. Un exemplu edificator il reprezinta recenta 
revolutie a tehnologiilor 3D, care au explodat pur şi 
simplu intr-o incredibila gama de aplicatii, atat din 
punct de vedere hardware cat mai ales software. Un 
alt exemplu semnificativ privind noile tehnologii il 
reprezinta utilizarea robotilor mobili aerieni, care 
deschid o noua epoca intr-o multitudine de domenii. 
De asemenea, se raporteaza deja aparitia unor 
biomateriale, unele sub forma de fire cu memorie, 
care pot inlocui micromotoarele electrice utilizate în 
aplicatiile cu microroboti. în consecinta, şi educatia 
inginereasca va trebui sa suporte schimbari/adaptari 
majore la viata reala şi mai ales la cea care se pre-
figureaza în viitorul apropiat. Am în vedere, de 
exemplu, identificarea si/sau dezvoltarea de algoritmi 
genetici, agenti inteligenti etc. care sa colaboreze pe 
baza unor Data Mining şi de aici sa resulte, pe o cale 
mai putin clásica, solutii ingineresti de forma unor 
patern-uri sau cvasilegi, la prima vedere imposíbil 
de determinat, care fiind considerate drept factori de 
intrare absolut aleatori şi fara o legaturi evidente 
intre ei, eliminand, fie şi partial, ipotezele folosite de 
regula în analiza sistemelor de reglare autómata, 
atenuand în acest fel efectele acelor ipoteze care nu 
sunt corect verificate, la fel cum, uneori, nici con-
ditiile initiale ale unor ecuatii ce descriu modele 

matematice nu sunt cele corecte, rezumandu-se deja 
la celebrele x(0) = 0, dx/dt = 0 etc.  

Suntem deja în pragul schimbarii unor paradigme 
dintre cele mai grave.A existat un concept romanesc, 
MAGNECOGNITIVA, care urmarea cuntificarea 
capitalului intelectual existent practic în toate 
produsele de pe piata, dar neevaluat.Implicatiile 
necuantificarii capitalului intelectual sunt insa cu 
mult mai mari, ajungandu-se pana acolo incat acesta 
deformeaza valoarea chiar a PIB –ului unei tari.Este 
deja de notorietate faptul ca intre EU şi SUA exista 
serioase controverse privind actualele metodologii 
de calcul al PIB-lui celor doua entitati, astfel incat 
adaugarea la aceste dispute şi a implicatiilor capi-
talului intelectual ar conduce practic la blocarea 
oricarui compromis. 

2. METATEHNOLOGIILE INOVATIVE  
ŞI PARADOXURILE ASOCIATE 

Este deja cvasiacceptata sintagma „gandeste 
global, dar actioneaza local”. Problema care se pune 
ar fi: cu ce fel de tehnologii sa operezi? Cred ca 
acumularile cantitative din toate domeniile vietii, 
materiale şi spirituale, vor conduce la unele „salturi 
tehnologice”, care ne vor schimba viata noua şi 
generatiilor viitoare.S-au pus deja în evidenta asa 
numitele metatehnologiile secoluluiXXI [5], incer-
candu-se şi o oarecare evaluare a implicatiilor 
acestora în viata tehnico-materiala. 

Anumite paradoxuri au, din nefericire, o dina-
mica complet neliniara, care, spre deosebire din ceea 
ce se stia pana acum cca.10 ani, este direct influ-
entata nu numai de catre viteza schimbarilor 
tehnologice, dar şi de „socurile” acestora, adica de 
catre derivata lor. 

Tebuie în mod clar sa ne punem cel putin 
problema proiectarii, în timp şi spatiu, a unor metode şi 
metodologii de analiza a acestui fenomen globalizant. 
Impactul asupra Prezentului şi mai ales asupra 
Viitorului omenirii este greu descifrabil-poate chiar 
imposíbil de facut acest lucru-mijloacele traditionale 
de evaluare şi prognoza a dezvoltarii socio-econo-
mice nefiind adecvate acestui demers. Personal 
apreciez ca doar Stiinta Complexitatii ar putea oferi 
unele solutii şi acestea insa de natura probabilistica. 

Desi sunt semnalari serioase privind evolutia 
economiei globale spre o stagnare, orientata clar 
catre o scadere a acesteia în urmatorii cca. 5 ani, se 
constata ca în practica totul se desfasoara conform 
modelului american, care absolutizeaza consu-
mismul, fara a tine seama în vreun fel de existenta 
resurselor necesare şi mai cu seama de conditionarile/ 
restrictiile puse în evidenta în modelul din fig. 2 [7]. 
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F (Succes)  = Ømax  ( R, C, ITI, t ) 
>>> Tehnologia = Combustibilul Dezvoltarii 
>>> Resursele umane = ADN – ul Dezvoltarii 

 
Fig. 2. Dezvoltarea economiei sociale de piata. 

 
In principal, Paradoxul tehnologic (PT) major, care 

induce modificari chiar şi în fondul nostru genetic, se 
refera la faptul ca intr-adevar viata civilizata, cu toate 
facilitatile acesteia, este direct conditionata de PT, dar 
în acelasi timp rata scaderii capacitatilor de gandire şi 
analiza a fiintei umane continua sa creasca intr-un 
mod alarmant, de neoprit.In paralel, se constata ca 
fenomenul robotizarii şi cibernetizarii fabricatiilor de 
orice fel, atrage dupa sine pierderi semnificative de 
locuri de munca şi pe cale de consecinta se accen-
tueaza nevoia unei forte de munca inalt calificata. 
Multe meserii traditionale vor dispare, exemplul 
japonez fiind relevant în acest sens: 1/3 din 3 lucratori 
este deja robot, iar rata de crestere a utilizarii 
generalizate a robotilor a atins deja 75%. în acest 
context este firesc sa ne punem intrebari privind 
convietuirea cu actualii roboti, dar mai cu seama cu 
biorobotii care deja au aparut în unele laboratoare şi 
totul, datorandu-se numai PT de orice fel. 

În multe domenii se intalnesc paradoxuri care 
trec practic neobservate.Astfel, în Energetica, la 
producatori dar şi la utilizatori, se manifesta cu cea 
mai mare forta un numar de paradoxuri, care, din 
pacate, sunt sumar analizate şi uneori fara nici o 
corelare intre ele (poluarea electromagnetica, emisia 
CO2, binefacerile unor electrotehnologii etc.).Desi 
la prima vedere, în cazul Transferurilor de tehnologii 
nu ar exista fenomene de genul PT, în realitate 
acestea sunt prezente în majoritatea cazurilor.Un 
exemplu în acest sens il consituie achizitionarea de 
licente si/sau linii complete de fabricatie, care pentru 
implementare necesita în mod obligatoriu o forta de 
munca inalt calificata, pregatita pentru preluarea 
informatiilor de baza, intelegerea lor, pregatirea 
fabricatiei de serie, dezvoltarea în continuare etc. 

Daca, din diferite motive, se neglijeaza aceste 
aspecte drumul spre o „colonizare tehnologica” 
devine clar o realitate greu de modificat.  

Inalta ordine de idei, trebuie remarcat şi faptul ca 
exista deja fisuri de reglementare în standardele şi 
normele romanesti, deoarece majoritatea lor nu mai 
sunt obligatorii şi ca atare, se induce o slabire a 
calitatii, cu toate ca exista şi se sustine ca sunt 
aplicate intocmai toate procedurile TQM şi altele 
asemenea. In plus, în Uniunea Europeana şi nu 
numai, exista, din pacate, o protectie cvasigenerali-
zata a pietelor, prin promovarea de anumite Directive 
şi Standarde, care sunt obligatorii în aplicare. 

Fara nici un fel de demonstartie se constata ca 
puterea de intelegere a mintii omenesti este deja 
depasita de volumul informatiilor colectate şi prez-
ente intr-o multitudine de medii de stocare. Este deja 
cunoscut faptul ca la nivelul anului 2005 cantitatea 
de date stocate/memorate în Internet era cu cca.50% 
mai mica decat cantitatea de informatii care se 
vehicula la un moment dat în Internet. Acest fapt, 
alaturi de schimbarile cu acceleratii din ce în ce mai 
mari, ne obliga sa ne punem, în mod natural o 
multitudine de de intrebari şi anume : unde se afla 
aceasta cantitate enorma de informatii ? ; cum 
evolueaza ea în timp şi spatiu ? ; ce influente poate 
avea un astfel de MASIV de informatii asupra inte-
ligentei umane si/sau asupra robotilor inteligenti ? şi 
inca multe altele asemenea. Sunt intrebari tulbura-
toare, cu raspunsuri care mai degraba reprezinta 
„gradienti ai cunoasterii umane”.  

In acest context, daca vom urmari atent evolutia 
metatehnologiilor secolului XXI [5] se constata ca 
nu se mai poate face o cercetare-dezvoltare fara a 
avea o baza tehnico-materiala moderna.De exemplu, 
în Stiinta Materialelor nu mai poate fi imaginat nici 
un progres semnificativ fara a dispune de aparatura 
inalt specializata, ca de exemplu, microscoape 
atomice si/sau electrotehnologii folosind fascicule de 
electroni etc.De asemenea, se constata ca nici un 
progres major în Microelectronica nu mai poate fi 
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atins fara instalatii, cunoastere şi oameni de cea mai 
inalta valoare. 

Deja strategiile Lisabona şi Bologna sunt „serios 
amendate ” şi în consecinta se pune firesc întrebarea : 
în asemenea condiții cum va trebui adaptat învă-
țământul nostru ingineresc pentru că deja este o criză 
profundă de ingineri în toată Europa, nu numai în 
România ? Încă de acum cca.10 ani am inițiat și con-
dus ceea ce s-a numit la vremea aceea „Programe 
specifice” de cercetare dezvoltare la nivel de struc-
tură ministerială.După numeroase discuții și proteste 
s-a reusit să se atenueze prăpastia care se instalase 
între reprezentanții așa zisei cercetari teoretice/ 
fundamentale, și reprezentanții cercetării aplicative. 
Disputa s-a încheiat prin acceptarea cvasi unanima a 
noțiunilor de „cercetare orientată și neorientată”, 
propuse de acad.M.Peculea în contextul valorificarii 
Cunoasterii catre Societate (fig. 3), astfel asiguran-
du-se finanțarea cercetarii pe „proiecte complexe”, 
în care erau antrenate unități din rețeaua institutelor 
de CDI, învățământul superior, industrie etc. 

 

 
 

Fig. 3. Valorificarea Cunoasterii catre Societate  
(acad. M. Peculea). 

 
Așa s-a născut programul național „ORIZONT 

2000”, care apoi, în funcție de guvernele politice, a 
fost preluat în fel de fel de variante, unele chiar 
transformate în „strategii naționale”, însă nici una 
nemaiavând „caracterul aplicativ”, despre care azi se 
spune în UE că este singurul barometru al unei 
cercetări de succes, în concordanță cu ”strategia 
Lisabona reevaluată”. 

În contextul menționat mai sus mentionam, în 
sinteză, un exemplu de „proiect complex”, care a 
fost proiectat şi realizat în Universitatea Hyperion 
din Bucuresti, în cadrul structurilor „Laboratorului 
de tehnologii integratoare-LTI”. Acest tip de proiect - 
Robot mobil de tip platformă aeropurtată PM 100 - 
poate reprezenta un exemplu de „dotare univer-
sitară”, care permite dezvoltarea de către studenți, 
asistați de corpul profesoral printr-un mentoring 
performant, a unor lucrări științifice și/sau de licență 
cu o adevărată valoare adăugată. Trebuie subliniat 
cu cea mai mare claritate faptul ca, în cele mai multe 
cazuri, lucrarile practice de laborator sunt axate pe 
una, maxim doua discipline, asa zise de baza, fara a 

avea nici cea mai mica interferenta cu celelalte 
discipline, indiferent de anul de studii din cei patru 
specifici desciplinelor tehnice - automatica, electro-
nica etc. 

Am fixat acest cadru spațio-temporal pentru că, 
așa cum rezultă și din figura 2, „cunoașterea proble-
mei” generează peste 35% din ponderea celorlalți 
factori care asigură succesul oricărei acțiuni. Ne-
glijarea sau „ocolirea” acestui lucru, cu sau fără 
intenție, a generat erori ireparabile. Despre nevoia de 
organizare și mai ales de „coordonare” cred că nu 
trebuie adus nici un fel de argument, iar despre 
„resurse” exista deja o lupta teribilă pe piața forței 
de muncă inalt calificata.In acest sens se poate arata 
ca UE a declansat deja o o acțiune concertată pentru 
„stoparea emigrării creerilor” în SUA și Canada, 
insa acest demers este invelit în ceea ce se numeste 
„mobilitatea fortei de munca”, încurajeaza, prin 
toate mijloacele, ca „superdotații” din Europa de Est 
să „rămână în UE-ul din Vest ”! 

3. CONCLUZII 

Toate analizele, conceptele etc., cu care se 
opereaza în prezent în Romania, atunci cand se 
impune identificarea unor gradienti ai dezvoltarii 
cercetarii stiintifice nationale, sunt semnificativ 
eronate în cvasitotalitatea lor, pentru ca nu se tine 
seama de sistemul de referinta spatio-temporal în 
care acestea au o anumita relevanta.Din figura 2 
rezulta foarte clar ca nu se poate obtine un Succes, 
indiferent de domeniul analizat, daca nu se tine 
seama de influenta „constrangerilor”, care au devenit 
deja paradoxuri prea putin cunoscute şi solutionate. 

În ceea ce priveste educatia inginereasca se con-
stata ca aceasta nu conduce la constientizarea- inca 
din primul an de studiu- semnificatiei, complexitatii 
şi importantei deosebite a conceptului de Tehno-
logie [7], fara a se realiza ca aceasta reprezinta în 
fapt motorul dezvoltarii socio-economice a oricarei 
societati umane 

Exista deja în lumea secolului XXI un paradox al 
muncii, nici pe departe clarificat. Astfel, desi munca 
este generatoarea marilor satisfactii umane, mate-
riale şi spirituale, se constata ca aceasta este uneori 
pur şi simplu „refuzata” de catre cei care isi cauta un 
loc de munca, argumentul final fiind „intelectuali-
tatea” acestuia. şi în acest context ne putem pune 
deja o multime de intrebari, unele cu adevarat tulbu-
ratoare : cum ne schimba viata noile Tehnologii 
Inovative? ; viata virtuala (exemplu, Facebook) are 
sau nu are morala?; de ce tineretul şi nu numai el 
prefera mai mult „viata virtuala” în locul celei reale? 
şi multe altele asemenea. 

În locul unor idei, care vin din SUA [3], privind 
existenta şi preluarea unei asa zise „inginerii pro-
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fesioniste“ personal propun extinderea conceptului 
3A [7] şi acceptarea a ceea ce eu numesc „Inginerie 
totala” în cvasitotalitatea domeniilor socio-tehno-
economice.  
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