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REZUMAT : Avand la baza conceptul dezvoltarii socio-economice durabile dezvoltat de autor, 
in lucrare se  prezinta unele consideratii referitoare la influentele si paradoxurile generate de 
salturile tehnologice. Se pun in evidenta cele mai reprezentative influente si oportunitati generate 
de know-how-urile inteligente si infrastructurile tehnologice asupra metatehnologiilor sec.XXI si 
evolutiei societatii omenesti. 
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1.INTRODUCERE 

Obiectivul Conferintei “Dezvoltarea companiilor prin 
inovare”, organizata cu prilejul desfasurarii la Galati 
a Zilelelor  ASTR-2015, desi de o mare complexitate 
in ansamblul sau, reprezinta doar o fereastra prin care 
observam realitatea socio-economica a Romaniei de 
azi si in consecinta trebuie cu foarte mare atentie sa 
se generalizeze o concluzie sau alta, stiut fiind faptul 
ca o prognoza pentru un anume Viitor, in general 
imprevizibil, nu poate fi facuta decat in anumite 
limite care conditioneaza Succesul oricarei actiuni. In 
acest sens conceptul “3A”, dezvoltat si materializat 
prin metodologia strategica [1] prezentata in fig.1, 
reprezinta un instrument de maxima generalitate 
aplicabil in orice sistem spatio-temporal al unor 
comunitati, indiferent de natura lor biologica sau 
nebiologica. 
 
Pentru a se recupera, fie si partial, uriasele pierderi 
tehnico-materiale, dar mai cu seama cele de natura 
“capitalului intelectual”, suferite de tara noastra in 
acest proces de “restructurare” , care pare ca nu se 
mai termina odata, din motive mai mult sau mai putin 
obiective, este obligatorie “cunoasterea situatiei la 
zi”, asa cum  inaintea oricarei actiuni militare, 
planificate de Marile State Majore, trebuie cunoscuta 
in timp real situatia la inamic, dar mai cu seama cea 

din terenul propriu.Trebuie sa stim ,cat mai bine cu 
putinta, pe ce anume resurse  ne putem baza  (umane, 
materiale, financiare etc.) , ce restictii/conditionari se 
pun in procesul de dezvoltare socio-economica 
durabila a tarii, mai cu seama cele care vin din partea 
organismelor internationale  (UE,FMI etc.) , deoarece 
de prea multe ori ni se imputa tot felul de aberatii 
legislative si financiare cauzate de asa zisa  
“nepricepere” a romanilor ,ceea ce este nu numai un 
neadevar vizibil cu ochiul  liber ,dar se poate spune 
fara a gresi, ca exista o supradoza de manipulare 
deloc intamplatoare. 
 
Este mai mult decat evident faptul ca trebuie 
abandonata definitiv politica total gresita prin care s-
a pierdut si inca se mai pierde cel mai de prêt capital 
intelectual al tarii. Nu ne referim in mod direct la 
uriasele pierderi de know-how , documentatii tehnice 
si tehnologice, standuri de testare si rodaje complet 
automatizate, in care erau incorporate brevete si 
resurse intelectuale imposibil de evaluat in vreun fel 
anume, ci mai cu seama la disparitia unor industrii 
intregi si inlocuirea lor cu “mall-uri” prin care se 
incurajeaza un consum irational, bazat pe “datorii” , 
denumite “credite de nevoi personale”  si nicidecum 
pe performanta muncii productive. 
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Si poate ceea ce este si  mai grav se refera la faptul ca 
anumiti guvernanti chiar sustin in mod public ca 
“pierderea infrastructurii tehnologice a tarii” poate 
fi inlocuita cu acest tip de consum , care  conduce la 
o dezvoltarea  economica sustenabila a tarii deoarece 
ar influenta pozitiv PIB-ul tarii. 
 

 
  F( succes) =Max.F [ r(t),p(t),c(t),t] 
 
Fig.1.  Funcţia Succes  pentru orice tip de acţiune 
 
unde:        

F(succes)=funcţie multi parametrică, 
autodefinibilă prin autoalgoritmizare; 
       r(t) =funcţia resurselor umane, 
materiale,potenţial tehnologic etc.; 
       c(t) =funcţia caracteristici,conditionări, 
restricţii /riscuri; 
       p(t)  = funcţia proceselor tehnologice/ 
inovărilor tehnologice; 
        t    = timp 
 
Spre deosebire de ţările care-şi deplasează interesul 
spre abordarea unor domenii noi în care valoarea 
adăugată -deci contribuţia inteligenţei- este mare, o 
recentă statistică europeană menţionează că punctele 
tari ale României au fost în 2007: fabricaţia de 
confecţii şi textile, industria băuturilor, alte industrii 
alimentare, fabricaţia de mobilă etc., adică 
segmentele productive în care câştigurile sunt atât de 
mari încât să nu mori.  
 
Se constata ca nici in prezent guvernantii n-au inteles 
ca orice tara dezvoltata trebuie sa aiba si sa produca, 
folosindu-se de toate mijloacele permise si uneori 
chiar la limita acestora,ceea ce are nevoie din punct 
de vedere strategic. Sloganul “consumati,consumati 
ca va creste PIB-ul”, reprezinta nu numai o gafa 
guvernamentala, dar dupa parerea mea, cei care 
sustin acest lucru ar trebui condamnati penal pentru 
ca aduc atingere sigurantei nationale . In acord cu 
“INGINERIA in fata provocarilor” [2], Noi inginerii 
nu mai trebuie doar sa creem, sa producem bunurile 
necesare unei societati moderne, ci trebuie,cu 

necesitate, sa ne implicam si in conducerea politicilor 
publice, care, din pacate,  nu se afla in mainile unor 
profesionisti. 
 
In mijlocul unei atmosfere în care României i se 
sugerează că activităţile viitoare trebuie să fie în 
sectoarele în care valoarea adăugată nu este nici pe 
departe cea necesara recuperarilor tehnico-
economice, ASTR poate si trebuie să arate prin toate 
mijloacele CE şi CUM se pot aborda deciziile pentru 
ca România să continuie o tradiţie inginerească 
dovedită în ani prin rezultate de valoare şi eficienţă 
economică. In acest sens,vom insista si asupra fortei 
deosebite pe care o reprezintă ” retelele proprii”, 
indiferent de natura acestora, atât ca generatoare de 
”focal points” , cât si de consortii, care să asigure 
”transferuri de cunostinte” către societatea civilă. Un 
exemplu pozitiv la care, din pacate, s-a renuntat intre 
timp, l-a constituit proiectarea si realizarea “Retelei 
de CDI nationale” sub forma unei retele cu  sapte 
Comisii teritoriale, care gestionau Programul specific 
din structura Programului national “Orizont 2000”.  
 
Acestea au reusit ca , pe langa cofinantarea ce se 
asigura aproape in mod natural si din bugetele  
judetene, sa adune in jurul lor ceea ce astazi se 
numesc “Clustere tehnologice” sau “Parcuri 
tehnologice” , numai ca au trecut aproape 20 de ani 
de la acest “potential intelectual” care  
s-a pierdut intr-un  mod absurd.  
 
Pe baza experientei rezultate din exploatarea retelelor 
mentionate si avand in vedere forta si vizibilitatea 
ASTR -ului in mediul socio-economic romanesc ne 
propunem să lansăm un nou concept , pe care l-am 
numit ”Mentoring ASTR”,focalizat pe 
operationalizarea strategiei de CDI - 2020.  
 
În continuarea acestui demers se poate arăta că si 
initierea/dezvoltarea unui ”Centru de tehnologii 
integratoare” , care sa se afle sub egida ASTR, cu sau 
fără personalitate juridică, va reprezenta un element 
real de sprijin in spatiul Ingineriei Tehnologice din 
Romania si anume valorificarea cercetării stiintifice 
in sprijinul unei dezvoltari durabile reale.  
 
Academia de Stiinte Tehnice din România, ca 
membră a Consiliului Academiilor de Stinte şi 
Inginerie Europene EURO-CASE, trebuie să fie 
atentă la tendinţele care se semnalează în activităţile 
celorlalte ţări membre, la experientele pozitive şi 
bunele practici întâlnite şi are obligaţia ca împreună 
cu membrii săi să cântărească care din ele îi pot fi 
utile [3]. 
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2. INFRASTRUCTURA SI KNOW-HOW-UL 
TEHNOLOGIC –PREMIZE ALE 

DEZVOLTARII SOCIO-ECONOMICE 
DURABILE 

Intr-un context cvasigeneral se admite ca evoluţia 
ştiinţei şi tehnicii modelează atat prezentul cat mai cu 
seama  Viitorul într-un mod promiţător. Se manifesta 
din ce in ce mai puternic un paradox, in parte generat 
de salturile tehnologice din ce in ce mai mari si mai 
imprevizibile. Astfel, la scară micro socială şi în 
viaţa de zi cu zi, se constată serioase anomalii sociale 
ca de exemplu: şomaj, malnutriţie şi altele. 
 
Pe baza unor studii probabilistice complexe, conceptul 
de paradigmă oferind cele mai spectaculoase 
rezultate, secolul XXI pare a fi dominat de o nouă 
ştiinţă, care sintetic ar putea fi exprimată ca un sistem 
cibernetic cu autoalgoritmizare globală, care se va 
sprijini pe stiinta complexitatii, cibernetică, informatică 
industriala şi biologie,acestea sprijinindu-se pe o 
infrastructura din ce in ce mai performanta. 
 
In acest cadru şi în concordanţă cu noile strategii de 
dezvoltare ale ţărilor avansate din punct de vedere 
economic, pentru care resursele de combustibili şi 
minereuri sunt în mare parte epuizate, iar munca 
lipsită de satisfacţii a devenit inacceptabilă, principalele 
“avuţii” ale acestora fiind puterea financiară, potenţialul 
tehnologic şi abilitatea de a inova, se impune sublinierea 
unei concluzii, acceptată deja ca axiomă şi anume, 
“inovarea tehnologică, care presupune în mod evident 
ştiinţă şi creaţie tehnică, este motorul dezvoltării 
societăţii umane”. 
 
Avand in vedere faptul că “realitatea se creează prin 
însuşi faptul cunoaşterii” (Aristotel), se impune 
definirea clară şi utilizarea ca atare a sistemului de 
referinţă spatio-temporal în care se vor aborda în 
continuare unele elemente specifice tehnologiilor 
avansate si infrastructurii tehnologice, menţionandu-
se si faptul că “Succesul  oricărei acţiuni” este direct 
influenţat de un număr de factori, cu ponderi diferite, 
în atingerea obiectivului: cunoaşterea problemei 
/situaţiei (cca.35%), organizare (cca.25%), 
disponibilitatea si calitatea resurselor (cca.15%-
umane, materiale,etc.), alţi factori. 
 
In acest cadru spațio-temporal (fig.1) se observa ca 
neglijarea sau ”ocolirea ” influentelor determinante a 
acestor factori, cu sau fără intenție, a generat de-a 
lungul timpului cele mai grave erori la punerea în 
practică a unor așa zise concluzii de ordin strategic, 
fara insa a se analiza in nici un fel influenta Legilor 
consecintelor necalculate. 
Daca despre nevoia de organizare și mai ales de 
”coordonare” nu trebuie nici un fel de argumentație, 
despre ”resurse” se observa că se manifesta o lupta 
teribilă pe piața forței de muncă, Uniunea Europeana  

declanșand o acțiune concertată pentru ”stoparea 
emigrării creerilor” în SUA și Canada, neexistand in 
schimb nici o retinere pentru încurajarea prin varii  
mijloace a ramanerii ”superdotațiilor ” din Europa de 
Est în Vest-ul UE-ului ! 
 
Intreaga problematică a dezvoltării nu este de dată 
recentă, în ultimile cinci decenii acesteia  acordandu-
i-se o atenţie deosebită deoarece reprezintă în fapt 
principala „avuţie” a unei ţări, în sine ea fiind un 
proces cu o mulţime de interferenţe. Dezvoltarea a 
fost un timp identificată cu creşterea economică, cu 
transformările de ordin economic pe care ea le 
solicita.Viaţa a dovedit insa că procesul dezvoltării 
este mai amplu şi mai complex decât dimensiunea 
economică. 
        
De mai mulţi ani, ONU şi organismele sale 
promoveaza  un concept nou privind dezvoltarea 
pentru om şi nevoile sale. Este unanim acceptat 
faptul că schimbarea este cea care caracterizează 
prezentul.De asemenea, s-a dovedit că în orice proces 
socio-economic nu este posibilă atingerea 
performanţei maxime /succesului fără asigurarea unei 
comunicări optime cu factorul uman.In acest context 
Resursele umane ale viitorului nu mai sunt privite ca 
un cost, ci mai degrabă ca o investiţie pe termen 
lung, având prioritate problemele legate de motivarea 
şi stimularea creativităţii oamenilor. 
 
Succesul acestui proces de evoluţie se datorează unei 
caracteristici pe care numai fiinţa umană o deţine, şi 
anume Creativitatea . 
Dispoziţia de a crea există în stare potenţială la orice 
individ, dar capacitatea variază sub influenţa multor 
factori, cum sunt : inteligenţa, educaţia, mediul şi nu 
în ultimul rând motivarea.  
 
Nevoia de a crea poate fi determinată de existenţa 
unei reale disfuntionalităţi dar şi de dorinţa de a 
progresa în raport cu concurenţa. Stimularea 
creativităţii devine soluţia de rezolvare a crizelor, de 
implementare a schimbărilor, de optimizare  a ceea 
ce există, dar şi de inovare şi dezvoltare strategică. 
Scapata din stransorile ultimului razboi mondial 
Europa si-a adunat fortele pentru a se reface,in 
principal, din punct de vedere socio-economic si a 
rezista “sfidarii americane” si mai tarziu “sfidarii 
mondiale”. Pentru a fi sigura de victorie sau maçar de 
rezultate semnificative, Comunitatea Europeana a 
pus in miscare “motorul de maré viteza al 
tehnologiilor de ultima ora”.Semnalul de mobilizare 
generala a potentialului european de cercetare si 
aplicatie  tehnologica a fost dat oficial de comisarul 
european pentru industrie al anilor 1980, Etienne 
Davignon. 
In fata pericolului de a fi sufocata de concurenta 
americana si japoneza si dubla alternativa -
competitivitate ori retragere din joc-UE s-a mobilizat 
lansand primul program  ESPRIT (European 
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Strategic Programme for Information Technology) -
inspirat de celebrul program japonez VLSI (Very 
Large Scale Integration) - care a generat un avantaj 
real: dupa o etapa de comportament individual,natio-
nal, intervine efortul de coordonare si integrare in 
plan regional. Are loc transfrontalizarea in interesul 
cresterii fortei de competitie. 
 
Şeful Direcţiei Generale Afaceri Interne a 
Reprezentanţei Comisiei Europene, Dragoş 
Tudorache, arata pe 27 mai 2014 ca , pe baza  mai 
multor studii , in urmatorii 15-20 de ani UE va intra 
intr-o profunda criza de forta de munca, indeosebi 
cea cu inalta calificare,desi rata somajului se 
pastreaza la cca.20%. S-a subliniat faptul ca Uniunea 
Europeană are deja nevoie de forţă de muncă din 
exterior şi că ar trebui realizată o hartă a ofertelor de 
lucru la nivelul UE, obţinandu-se in acest fel  şi o 
scădere a migraţiei ilegale.  
 
Dupa cum se cunoaste, prin Strategia 2020, Uniunea 
Europeană îşi propunea atingerea a cinci obiective 
generale , măsurabile, care vor fi transpuse în 
obiective naţionale: ocuparea forţei de muncă, 
cercetarea şi inovarea, schimbările climatice şi 
energia, educaţia şi combaterea sărăciei.  
Acestea vor imprima direcţia în care ar trebui să ne 
îndreptăm şi vor reprezenta mijloacele de măsurare a 
succesului sau insuccesului nostru. Pare un paradox, 
dar realitatea arată că fără o forță de munca bine 
pregătită și stabilă în raport cu mediul industrial,o 
națiune nu are nici o șansă să se dezvolte cu o 
anumită viteză și accelerații pozitive, pentru a nu 
pierde ”contactul cu plutonul statelor 
superdezvoltate”. 
Revenind la statisticile UE mai constatăm că, de 
exemplu, în domeniul mașinilor electrice (grupa 31), 
domeniu de bază al roboticii mondiale,  am ajuns să 
importăm produse din Asia, în condițiile în care 
numai România înainte de 1990 deținea cca.8% din 
piața mondială.Se cunosc institute de cercetare si 
firme care produceau astfel de produse și le exportau 
peste tot în lume, atât pentru domenii civile cât și 
militare. Poate cineva se întreabă, sper, de ce readuc 
în discuție acest exemplu. Pentrucă există inca 
dezidenti   care continua ,din pacate, să distrugă și 
acest bulgăre de aur pe care încă îl mai avem: 
capitalul intangibil. Cu minciuna ”privatizării” 
institutelor de cercetare s-au dezvoltat afaceri 
imobiliare, care astazi fac obiectul unor investigatii 
judiciare, numai ca este prea tarziu si raul a fost facut 
(a se vedea cazurile unor institutelor de CD sau firme 
de prestigiu : FEA,IEMI,IPRS,etc. care au dispărut 
pur și simplu . Cu multă amărăciune constatam că 
documentații de cea mai mare valoare, unele de 
interes național,cu un extraordinar know-how 
incorporat, au fost distruse sau vandute pe cativa 
dolari. Din pacate, aceleasi lucruri se poate spune si 
despre pierderea infrastructurii tehnologice care ,in 

unele domenii, nu se va mai reface niciodata . 
Accentuez faptul că s-au distrus și încă se distrug, 
fără nici o analiză fie ea cat de sumară ar fi, 
documentații, SDV-uri, unicate etc. unele necesare 
fabricației de produse destinate siguranței naționale, 
parte dintre acestea fiind solicitate chiar și la export. 
Mă întreb in mod retoric, este normală această 
situație, așa procedează oare un om inteligent în 
gospodăria lui? Personal nu am avut si nu am nimic 
împotriva privatizărilor normale, adică legale și 
eficiente. Dar să distrugi ceea ce are export 100% 
românesc, cu profit reinvestit tot în România, mi se 
pare a fi de neacceptat. 
 
Dupa cum se cunoaste,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 din aria sa de definitie, conditionand 
direct toate celelalte domenii care definesc progresul 
omenirii. 
 
In acest context si fara a detalia semantica termenului 
"Tehnologie", desi il intrebuintam foarte des si cu 
siguranta ca exista o multitudine de semnificatii 
pentru fiecare dintre noi, propunem o definitie-
explicativa [3],care are un mare grad de generalitate 
si anume: "tehnologia este o stiinta a creerii 
noului,indiferent unde ar aparea acest nou", ea 
avand un caracter inter si multidisciplinar, aparand si 
fiind determinata de o anumita cerinta a unei epoci 
istorice. 
 
Astazi a devenit o moda declansarea de atacuri 
concertate asupra tehnologiei si a ”stresului 
tehnologic”, datorita efectelor acestora asupra 
mediului inconjurator, fapt de netagaduit, dar si 
datorita obtinerii unor fonduri imense orientate spre 
protectia mediului. Ar fi profund gresit sa nu se 
sesizeze si faptul ca totusi tehnologia a fost si va 
ramane motorul primar al schimbarilor in societatea 
noastra si nu ar trebui subestimata in nici un fel 
contributia sa continua la imbunatatirea calitatii vietii 
noastre. Astfel, tezele axiomatice pe care le 
propunem in  aceasta lucrare sunt, in principal, 
urmatoarele: 
 >Inovarea tehnologica este un factor critic 
pentru supravietuirea si dezvoltarea celor mai multe 
din intreprinderile industriale si ca nu ar trebui ca 
aceasta sa fie lasata la voia intamplarii daca poate fi 
planificata si urmarita in mod eficient; 
 >Resursele destinate inovarii tehnologice 
pot fi justificate in momentul de fata numai daca au 
drept efect realizarea in continuare a obiectivelor 
firmelor mici sau mari,grupului de firme etc.;  
 >Analiza inovarilor tehnologice din trecut 
dezvaluie un numar de factori, din care toti apar 
prezenti in multe din succese,iar unul sau mai multi 
dintre ei sunt in mod frecvent prezenti in cazurile de 
insuccese; 
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 >Se poate elabora un mod de abordare si de 
intelegere conceptuala a proceselor din cadrul 
activitatii de inovare; 
 >Luarea unor decizii optimizate  si 
obtinerea unui profit mai mare ca urmare a investitiei 
in capitalul tehnologic ar trebui sa constituie efectul 
activitatii constiente de aplicare in practica a 
conceptelor. 
 
In general, se constata o presiune permanenta  din 
partea Pietei, cerintele sale devenind  din ce in ce mai 
variate, personalizate, cu  durate mai scurte de 
livrare, cu flexibilitati functionale si caracteristici noi 
ale produselor etc. Si in consecinta, a aparut o 
presiune la fel de  mare si pe producatorii de bunuri 
materiale si intangibile pentru a ramane cel putin pe 
piata, daca nu pot fi printre cei mai buni. 
 
Se constata ca aceasta tendinta creste din ce in ce mai 
mult iar robotizarea poate deja sa asigure atat o 
productie de serie mare, cu productivitate ridicata. 
Pentru loturile mai mici, personalizate conform 
cererilor utilizatorilor din ce in ce mai pretentiosi 
si/sau pentru unicate, este neaparata nevoie de  
creativitate, de inovatie, deci de ceva nou,  care, de 
cele mai multe ori, nici nu este inca creat,el trebuind 
insa 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 
trecutului. Un exemplu edificator il reprezinta recenta 
revolutie a tehnologiilor 3D/4D , care au explodat pur 
si 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 época in domeniul serviciilor, 
constructiilor etc. De asemenea, se raporteaza deja 
aparitia unor materiale avansate, compozite, 
nanobiomateriale   etc.,unele sub forma de fire cu 
memorie-care inlocuiesc deja micromotoarele 
electrice utilizate in aplicatiile cu microroboti-altele 
devenind “baza” pentru o multitudine de aplicatii, in 
domenii dintre cele mai diferite.  
 
In consecinta, si educatia inginereasca va trebui sa 
suporte schimbari/adaptari majore la viata reala si 
mai ales la cea care se prefigureaza in viitorul 
apropiat, mai cu seama in domeniul know-how-ul 
tehnologic. 
 
Am in vedere, de exemplu, identificarea si/sau 
dezvoltarea de algoritmi genetici, agenti inteligenti 
etc. care sa colaboreze pe baza unor Data Mining 
Tehnologici . Astfel, pe o cale mai putin clásica, sa 
rezulte solutii ingineresti de forma unor patern-uri 
sau cvasilegi, la prima vedere imposíbil de 
determinat. Ca factori de intrare, absolut aleatori si 

fara o legatura evidenta intre ei, vor trebui sa 
confirme, fie si partial ipotezele folosite de regula in 
analiza proceselor automatizate. 
 
O contributie semnificativa adusa referitor la 
conceptul de Inginerie si implicit asupra relatiilor 
sinergetice dintre cercetarea stiintifica si tehnologie o 
aduce  acad.M.Peculea, care arata ca „trecerea de la 
cercetarea ştiinţifică la tehnologia industrială trebuie 
inteleasa ca un transfer printr-o interfaţă”. Acest 
transfer pare simplu la prima vedere, motiv pentru 
care se vorbeşte tot mai mult despre „transferul 
tehnologic”, insa este adeseori insuficient înţeles. 
Transferul tehnologic nu este doar un catalizator al 
trecerii cercetării spre industrie. Se are in vedere 
efortul de proiectare, de fabricare, de verificare şi 
evaluare tehnică şi economică a procesului fizico – 
chimic propus chiar la nivelul infrastructurii 
tehnologice, ca de exemplu a unei instalaţii pilot, 
înaintea deciziei de a se trece la proiectarea, 
fabricarea şi implementarea industrială a acestuia, 
adică înainte de a trece din interfaţă spre tehnologia 
industriala, adică spre societate.  
 
In sinteza, in fig.2 se prezinta  conceptia  care  sta la 
baza valorificării cunoaşterii către societate, 
rezultand  principalele etape semnificative. 

 

 
 
Fig.2 Valorificarea cunoasterii catre societate 

Astfel, prima interfaţă este între ştiinţă şi tehnologie 
şi cea de a doua între tehnologie şi economie 
(industrie). Beneficiile realizate în economie se întorc 
sub forma de finanţare a activităţilor ştiinţifice şi de 
dezvoltare tehnologică. Este de remarcat şi feed 
back-ul noilor cunoştinţe tehnologice care sprijină 
dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice. 

3. CONCLUZII 

Ca un element concluziv ,cvasiacoperitor in ceea ce 
priveste dezvoltarea socio-economica durabila a 
oricarei tari, se impune sublinierea faptului ca fara o 
„infrastructura tehnologica”, solida si stabila, nu se 
poate concepe un salt calitativ major catre deceniile 
secolului XXI, educatia inginereasca moderna si 
permanenta constituind baza edificiului cunoasterii 
umane. 
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