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EDITORIAL 
 

 
Aflat în al 14-lea an de apariţie ca serie nouă, Buletinul Asociaţiei Generale a Inginerilor din 

România reia în numerele 2 şi 3 un grup de teme prezente de mai multă vreme în centrul 
preocupărilor specialiştilor din ţara noastră: MANAGEMENT- CALITATE- MEDIU. 

Deşi fiecare dintre aceste subiecte vizează domenii distincte, ele nu pot fi tratate corespunzător 
fără să se ţină seama de influenţele şi interacţiunile reciproce dintre ele. Nu putem concepe un 
management performant fără să urmărim asigurarea unei calităţi superioare a produselor sau 
proceselor pe care le avem în vedere şi fără să ţinem seama de resursele pe care le consumăm; nu 
putem asigura calitatea necesară fără un management care să ne menţină sau să excelăm pe piaţa 
concurenţială şi să se producă efecte poluante cât mai reduse; nu putem proteja mediul dacă nu 
realizăm un management profesionist şi un sistem de asigurare a calităţii totale. 

Un exemplu referitor la acest mod de abordare interdomenială îl constituie şi simpozionul 
ştiinţific ce a fost organizat de Filiala AGIR din Timişoara în luna noiembrie 2008, în cadrul 
SĂPTĂMÂNII CALITĂŢII TIMIŞORENE. O parte din comunicările prezentate şi temele 
dezbătute se regăsesc şi în volumul de faţă al Buletinului AGIR. Ele evidenţiază modalităţile în 
care specialiştii din domenii diferite ale ingineriei – mecanic, electric, transporturi, construcţii, 
agricultură, industrie alimentară sau din învăţământul tehnic universitar – abordează unitar 
aspectele managementului, calităţii şi mediului în contextul realizării unei dezvoltări durabile şi a 
societăţii româneşti. 

În buletin au fost prezentate şi două articole, scrise de patru specialişti din Italia, care 
tratează şi ei, pentru domeniul protecţiei antiseismice, problema calităţii şi managementului 
tehnologic. 

Sperăm că reunirea într-un singur volum a numerelor 2 şi 3 ale Buletinului AGIR va fi de 
bun augur şi va asigura o informare documentară corespunzătoare cerinţelor actuale. 

Felicitând pe domnul Preşedinte al filialei, prof. univ. dr. ing. euring Tiberiu Dimitrie 
BABEU şi pe neobosita secretară a Comitetului filialei, doamna ing. dipl. Viorica BĂLAN, 
coordonatoarea acţiunilor simpozionului şi a materialelor prezentate în acest volum, ca şi pe 
toţi membrii filialei AGIR Timiş, suntem mândri de realizările şi contribuţiile domniilor lor. 

 

Dr. ing. Ioan GANEA 
Directorul Editurii AGIR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


