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REZUMAT. Matricizarea socială a societatii pe clase sociale a devenit caducă ținând cont de transformările
apărute in societatea contemporană, în România începand cu anul 1989. Mai degrabă profesiile par a defini
mai bine noua matricizare socială dacă aici includem și antreprenoraitul, chiar patronatul, de ce nu și diversele
forme de rentieri, ținând cont de matricea culturală și institutională specifică fiecarei categorii sociale. Noua
targhetare a forțelor sociale are însă o structură dihotomica radicală, statul de-o parte cu profesiile sale
specifice și cetățenii și profesiile liberale de cealaltă parte. De aceea considerăm că tema noastră este esențială
ca focalizare socială și extrem de actuală atat timp cat „descopera” punctul de plecare.
Cuvinte cheie: Tehnica Consonanței Fractale ( din dinamica…), Talul de Consonanță Fractală ( din statica…),
Manecognitiva, ZASTR- Zilele Academiei de Știinte Tehnice din România – 2017.
ABSTRACT. The social matrix of society by social classes has become obsolete considering the transformations
that have occurred in the contemporary society in Romania since 1989. Rather, the professions seem to define
better the new socialization if we include the entrepreneur, even the patronage, why not the various forms of
retirement also, taking into account the cultural and institutional matrix specific to each social category. The
new targeting of the social forces has a radical dichotomous structure, the state with its specific professions on
one hand, and citizens and liberal professions on the other. That is why we believe that our theme is essential
as a social focus and extremely current as long as it "discovers" the starting point.
Keywords: Fractal Consonance Technique (from dynamic...), Fractal Consonance Taller (from statics...),
Manecognitiv, ZASTR – Days of the Academy of Technical Sciences in Romania – 2017.

INTRODUCERE
Suntem în fața unor decizii majore privind implicarea și participarea publică și de aceea am considerat
că rolul profesiilor liberale va fi decisiv în viitor atât
timp cât celelalte profesii par că și-au atins limita prin
creșteri exponentiale urmate de regresii autoblocante.
Comisii interministeriale, comisii ministeriale extinse
până la nivel județean...., ONG-uri organizate în rețele
de acțiune, profesii retarghetate continuu spre interesul
public, instituții publice proiectând instrumente de
monitorizare și implicare continuă, inclusiv în
domeniul propunerilor de acte normative, strategii de
implicare publică complexă vizând investițiile dar și
alimentarea continuă a bugetului public care le poate
susține, relaționari continue vizând inclusiv componenta bugetară propriei contribuției românești în cadrul
accesării fondurilor structurale..., iată, succint, coordonatele unor provocări majore pe care trebuie să le
circumcriem și nu să ne lăsăm înscriși de ele....
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În acest context, inclusiv aceasta lucrare ia o
detentă majoră de la o abordare statică și plecând pe
pasul unei puternice implicări dinamice vizăm ca și
concept definitoriu viitor al problematicii retarghetării spațiului public in matricea dihotomică
public-privat, termenul de Tehnica Consonanței
Fractale . Lucrarea e concepută ca o sinteză de etapă
a pașilor anteriori pe linia susținerii interesului public,
dar și o „urmă” viitoare pe care vom păși și, de aceea,
multe elemente încă neexplicate își au locul aici (
inclusiv in bibliografia expusă ), ținând cont de pașii
următori care vor veni....
Dealtfel, o parte din pilonii principali ai logicii
frugale, de etapă, a mesajului transmis, pentru
coerența structurii lui, se vor regasi in planșele Power
Point asociate lucrării. In viziunea acestei lucrări,
acestea vor reprezenta tablourile porțiunii de galerie
(legată de tema actuală, profesii liberale, administrație....), din „marele muzeu” al reorientarii
strategice a societății românești....
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1. DE LA ECONOMIA LA
INSTITUȚIONALISMUL CIRCULAR
Într-una din din lucrările de la ZASTR – Zilele
Academiei de Știinte Tehnice din România, 2017,
« Ingineria materialelor în instituționalizarea economiei
circulare », autoriii Soporan Vasile Filip, Lehene
Tiberiu Romulus și Pădurețu Sanda au prezentat o
matrice « circulară » de intervenție continuă, in 6 pași :
1. Funcționalitate;
2. Siguranță;
3. Prelucrabilitate;
4. Protejarea mediului;
5. Durabilitate;
6. Eliminare la sfârșitul ciclului de viață.
În mod foarte probabil, dacă în economie esența
lucrării expuse mai sus se regăsește in instrumentarea
instituției falimentului (a lichidarii judiciare în
terminologia din România), care este relaționată
strategic și cu partea de creștere a economiei, aceași
fomulă matricială poate fi folosită în domeniul mai
larg al administrației, vizând eliminarea aspectelor și
elementelor revolute și facilitarea și susținerea unora
noi și durabile. O imensă greșeală poate fi renunțarea
la ce e bun, ceea ce va trebui să se regăsească ca soluție de evitare in matricizarea teoretică a sistemului.

2. „TEHNICI ȘI TEHNOLOGII
INFORMAȚIONALE NOI”
Cu toată complexitatea problematicii, din fericire nu
totul trebuie luat de la zero. Mai jos, un exemplu de
preluare din participarea mea de la a VIII-a Conferință
Națională de Cibernetică. Las întreg pasajul pentru
relaționarile necesare, dar esența acelei „consonanțe” de
participare publică și profesională a constat din replica
verbală a ciberneticianului Florin Penciu, din sistemul
lui Constatin Noica, un concept pe care el il considerăm
definitoriu pentru noul drum al „tehnicii”. Formula
preluată este „cuvântul - constelația de cuvinte”, ceea
ce ne oferă acum argumentul principal pentru T.C.F. –
Tehnica Consonanței Fractale.
În continuare,, pasajul mentionat : „În perioada în
care am colaborat cu AOAR, am participat la Conferinta
Națională de Cibernetică „Ștefan Odobleja“ (1998). Nu
va redau acum și aici tema mea si elementele ei de baza
(desi de-atunci „am inceput” cu Arnold Toynbvee si C.
Noica…), ci va redau elementele principale ale unei
teme care m-a impresionat. Acum, in 2013, cred ca ne
va fi utila tuturor pentru a putea comunica mai bine. Am
si vorbit telefonic cu autorul ei in anul 1998,
ciberneticianul Penciu Florin de la INFOTIM Timisoara, care avea atunci 42 de ani (eu aveam 37 de ani –
din însemnările în creion de atunci), care însă nu mai
avea energie să „lupte” mai departe…. Redau rezumatul
lucrarii d-lui Penciu F. : „POATE FI COMPLETATĂ
SCHEMA LOGICA A SYNALETHISMULUI ?“
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În „Scrisori despre logica lui Hermes”, scrisori
care „se incheie fara sa se sfarseasca”, filozoful
roman Constantin Noica pune în lumina mecanismul
logic în cerc al adeveririi intemeiate, synaletismul.
Synaletismul propune o alta imagine a logicului decat
aceea oferita de calculul logic liniar. Schema propusa
nu este insa, un formalism.
În lucrare se încearcă obținerea unui răspuns la
întrebarea: „Descrierea formală din demersul filozofului roman poate fi completată cu mecanisme
constructive ? “.
Un răspuns afirmativ obtinut contravine sugestiei
filozofului ca ‚logica ar trebui sa ramana straina de
noaptea calculului”.
Argumentarea răspunsului pornește de la analiza
critică a cuplajului particularului cu generalul și aduce
idei ale teoriilor actuale privitoare la structurarea
conceptelor.
Problema formulata și raspunsul dat sunt relevante
pentru obtinerea unei operationalitati a logicii bunului
simt. Oare nu cumva cei patru timpi ai acestei logici
(formularea temei, cercetarea, argumentarea necesității
și tema regasită) pot fi puși în directă legatură cu
etapele proceselor de prelucrare din sistemele expert,
de lingvistică competitională etc…”

3. DIN NOU, DESPRE TEHNICA
CONSONANȚEI FRACTALE
În lucrarea de la ZASTR-2017 eram încă în
situația de abordare (cvasi)statică a problematicii, de
aceea unul din capitole s-a denumit „Tabloul de
Consonanță Fractală”. În context, redau esența de
acolo, în DOUĂ IDEI, deoarece fie că abordăm static,
fie dinamic, matricea de bază e aceași :
IDEEA 1.: „Rămâne totuși esența, explicitarea
Tabloului de Consonanță Fractală, depozitarul dinamic
al evoluției conceptuale illustrate oarecum în această
lucrare. Trebuie să menționez că Tabloul de Consonanță
Fractală este un concept definit în timpul inițiativei
Manecognitiva, susținută de Comisia Națională a
României pentru UNESCO, condusa atunci de d-nul
Alexandru Mironov. Inițiatorul tehnic al manifestarii,
Luca Gherasim, reținuse termenul de „vector fractal”.
Este, încă, doar începutul.”
IDEEA 2 : „Tot la această categorie trebuie
înaintat în sens invers lui Umberto Eco, susținând din
punct de vedere științific matricizarea articolelor de
pe blogurile care contribuie la definirea interesului
public, a formulelor de dez-entropizare a cunoștințelor și informațiilor, gen wikipedia.”
În mod evident, ideea 2 reprezintă matricea logică
esențializată a actualei lucrări și aici ma refer la lipsa
aparentă de coerență logică, ulterior de explicitat,
gradual, în funcție de fractalismul realității și de
consonanța și strategiile noastre.
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4. TEHNICA TREBUIE SĂ AIBĂ UN
ÎNCEPUT, CHIAR DACĂ INTR-UN
CONTEXT...

[2]

Curzio Malaparte, dintr-un timp supus contextelor
totalitare, era ferm în privința tehnicii, pe care el o punea
întotdeauna înaintea contextului. Paradoxal însă, atunci
cand folosim strategic abordări exclusiv tehnice, remarcăm faptul că punerea lor în fapt nu pot fi extrase
contextelor. Redau din lucrarea de la ZASTR-2017,
câteva repere, acolo denumite „Obiective MARI”, aici
„ținte de consonanță”, câteva exemple : „Matricea Comunitate-Administrație-Politică externă @ Site ASDRRD, Asociația Strategia Dezvoltării României –
Regiunea Dobrogea @ Proiect țară, Președinție-consens
politic-consens social @ 8 ani, o carte la doi ani : Recultura, Re-administrația, Re-profesionalizarea, Reeconomia / Consonanță cu ASTR – Academia de Știință
și Tehnică din România, CMR – Consiliul Mondial Român (coordonatorul CMR România este d-nul Valentin
Berca, președintele viitoarei asociatii ASDR-RD
Oltenia) @ ASDR-RD, înscriere în Registrul unic al
transparenței intereselor @ ASDR-RD –poziționare față
de Fondul suveran… @ Proiect Turism-Cazinou Constanța-brand de țară @ Proiect modele pilot-administrație – efect propunere Alexandru Mironov 2017,
Cluster agricultură @ Integrare și relaționare baze de
date publice pentru fundamentare politici @ Refacerea
Corpului profesional al României @ C.S.M. – Consiliul
Superior al Magistraturii, o formă de instituționalizare
profesională ce ar trebui sa transceadă și evoluția altor
profesii, nu doar cea a juriștilor… @ Andrei Pleșu, relationare sfârșitul anului 2017, Colegiul Noua Europa”
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5. CONCLUZII
În lucrarea de la ZASTR 2017 am folosit în încheiere
pasajul: „In varietate concordia”, deviza Uniunii
Europene, pare a fi „brațul instituțional de vârf” al
„consonanței fractale”, care probabil va trebui să treacă
la faza constructală, definită de un alt „român de
interfață“ ( civilizațională ), dr. ing. Adrian Bejan.
Adaug acum, prin acestă lucrare, o nouă etapă, pe
drumul prefigurat.

[12]

[13]
[14]

REFERINȚE
[15]
[1]

Dudas, Dezideriu ( 2017), „De la reflexivitatea GândireRealitate la reflexivitatea Praxiologie-Conștiință în contextul

trecerii de la „România-Starea noastră de veghe” la „România
începe de la Mare””, ZASTR - Zilele Academiei de Științe
Tehnice din România-2017. Cuvinte cheie : George Soros
Oltean, Vasile ( 2013), „ Prima școală românească din Scheii
Brașovului”, editura Transilvania ExpresBrasov. Cuvinte
cheie : consonanța patriotismului vs. fractalismul inerției
Oltean Vasile ( 2016), „Imnul național „Deșteaptă-te române”
– scurt istoric”, Editura Transilvania Expres, Brasov”. Cuvinte
cheie : consonanța patriotismului vs. fractalismul inerției
Penciu, Florin (1998), „Poate fi completată schema logica
a synaletismului ? „ – Comunicări știintifice Conferința
Națională de Cibernetică – editia a VIII-a, secțiunea
„Tehnici si tehnologii informationale,noi”. Cuvinte cheie :
„cuvântul – constelația de cuvinte”
Dobrei Fl., Ceran Angela (2016), „Bobâlna” (jud. Hunedoara)repere monografice, Editura Reintregirea Alba Iulia, Editura
Episcopiei Devei și Hunedoarei. Cuvinte cheie : Tabloul de
consonanță fractală al comunităților.
Soporan, V.F., Lehene T.R., Paduretu S. (2017), „Ingineria
materialelor în insituționalizarea economiei circulare”,
ZASTR-2017. Cuvinte cheie : economia circulară
http://www.dorintudoran.com/un-imn-nationalrasist/comment-page-1/#comment-56136. Cuvinte cheie:
T.C.F. și Melting Pot ( creuzet-mozaic)
http://www.dorintudoran.com/augusto-de-campos-castigamarele-premiu-de-poezie-janus-pannonius-editia2017/#comment-3552807069. Cuvinte cheie: fractal, artă
teoretică, constructal
https://adriannastase.ro/2017/11/08/un-dialog-interesantin-revista-sinteza/comment-page-1/#comment-175180.
Cuvinte cheie : Academia Română, « România începe de la
Mare”…Creuzetul Brâncuși…Creuzetul = Melting Pot (în
engleza americană), CF – Consonanța Fractală
https://nastase.wordpress.com/2013/07/22/romaniaspania-istoria-unei-prietenii-asa-cum-am-trait-oeu/#comment-187880. Cuvinte cheie : Constantin Noica,
Synaletism
https://vasilegogea.wordpress.com/2017/11/09/40-de-ani-dela-cutremurul-goma-conferinta-si-spectacol-lectura-la-teatrulnational-din-craiova/comment-page-1/#comment-18527.
Cuvinte cheie : TCF – Tehnica Consonanței Fractale
https://vasilegogea.wordpress.com/2017/11/07/comunicat
ul-p-s-episcop-virgil-bercea-al-eparhiei-greco-catoliceoradea-despre-documentarul-difuzat-de-bor-dedicatunificarii-pasnice-a-bisericii-ortodoxe-romane/commentpage-1/#comment-18500. Cuvinte cheie : TCF, Academia
Română,,Catolicism, Religii
https://antoneseiliviu.wordpress.com/2017/11/06/paradise
-papers/?c=17071#comment-17071.
Cuvinte
cheie :
« Fractalismul magiun »….
https://www.replicaonline.ro/conferinta-la-politehnicadespre-economia-circulara-cu-participarea-marianei-gajuin-hohote-de-ras-haideti-la-talpa-tarii-la-firul-ierbii332293/. Cuvinte cheie : economia circulară
http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/revista-presei-localeconstantene/revista-presei-locale-640647.html.
Cuvinte
cheie : economia circulară

Despre autor
Ing. Dezideriu DUDAȘ
Directia Locală Evidența Persoanelor – Serviciul Evidența Persoanelor – Constanța
Inginer, Master in administrație publică, fondator al Asociației Naționale a Consultanților de Plasamente în Valori
Mobiliare, președinte al ASDR-RD, Asociația Strategia Dezvoltării României - Regiunea Dobrogea. Este șef serviciu
la Directia Locală Evidența Persoanelor – Serviciul Evidența Persoanelor – Constanța.
30

Buletinul AGIR nr. 4/2017 ● octombrie-decembrie

