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REZUMAT. Articolul prezintă date privind  al IVlea Congres AOSR, ţinut la Timişoara între 15 şi 17 octombrie 2009, la care au fost 
prezentate 57 de lucrări ştiinţifice. Volumul publicat conţine toate lucrările şi însumează 521 pagini. Articolele au fost împărţite în 
următoarele domenii: Probleme generale, Probleme medicale şi Probleme agricole ale calităţii vieţii. 
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ABSTRACT. Paper presents a general view of the IVth AOSR Congress, held in Timisoara in 15-17 October 2009. There were 
sustained 57 scientific works. The Congress Proceeding contains all the papers and has 521 pages.  The papers were divided in the 
following sections: General Problems, Medical Problems and Agricultural Problems of the quality of life. 
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1. CADRUL GENERAL 

Congresele AOSR se ţin la intervale de patru ani şi 
reprezintă conferinţe ştiinţifice pe o tematică dată, însă 
destul de largă ca să permită participarea a cât mai 
multe din cele 13 secţii ştiinţifice ale Academiei. Pentru 
anul 2009 s-a hotărât ţinerea Congresului la Timişoara în 
perioada 15-17 octombrie. Tema aleasă a fost calitatea 
vieţii. Au fost selecţionate 57 lucrări reprezentând parti-
cipări din domeniile a 10 secţii ştiinţifice. 

Lucrările au fost divizate în următoarele secţii: 
 lucrări invitate; 
 probleme generale ale calităţii vieţii; 
 probleme medicale privind calitatea vieţii; 
 aspecte agricole ale calităţii vieţii. 
Volumul Congresului cuprinde toate cele 57 de 

lucrări şi are 521 pagini. 

2. ORGANIZARE 

Deschiderea festivă a avut loc în Sala de Concerte a 
Colegiului Naţional de Artă „Ion Vidu” printre oficia-
lităţi fiind prezenţi Dl. Constantin Ostaficiuc preşedintele 
Consiliului Judeţean Timiş, Acad. Toma Dordea din 
partea Academiei Române, Prof. Dr. Dumitru Cristian 
din partea Ministerului Educaţiei, Senatorul Nicolae 
Robu, Deputaţii Ştefan Drăgulescu, Anghel Stanciu şi 
Valeriu Tabără, Prezidiul AOSR, Rectorii Universităţilor 
de Stat din Timişoara, Prof. Dr. Ing. Mihai Mihăiţă 
preşedinte AGIR, Prof. Dr. Ing Marin Truşculecu 
preşedintele Filialei Timişoara ASTR, Dr. Nicolae 
Farbaş preşedintele ACM Vest., Membrii AOSR, Cadre 
didactice de la Universităţile din Timişoara. 

Lucrările Conferinţei au avut loc la Facultatea de 
Electrotehnică şi Energetică a Universităţii Politehnice 
Timişoara. 
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3. CALITATEA VIEŢII 

Sintagma „calitatea vieţii” conţine doi termeni distincţi 
care ar trebui precizaţi. 

3.1. Calitatea. Aristotel, in CATEGORII, introduce 
pentru prima dată noţiunea de calitate ca reprezentând 
acele „atribute sau proprietăţi” care fac ceva să fie ceea ce 
este. Cicero introduce eticheta verbală „qualitas/qulitatis”. 
Deşi în prezent avem discipline separate care tratează 
„Managementul calităţii”, „Calimetria” etc. există o 
multitudine de definiţii, toate corecte, dar nici una nu 
acoperă întreaga extensiune a noţiunii. Dau un singur 
exemplu, utilizat frecvent în inginerie: „calitatea se 
creează în procesul de producţie şi se verifică în 
procesul de utilizare/exploatare”. 

3.2. Viaţa. O bună definiţie a vieţii rămâne încă o 
provocare pentru oamenii de ştiinţă. În prezent cea mai 
folosită metodă constă în afirmarea proprietăţile orga-
nismului viu: Homeostazie, Organizare, Metabolism, 
Reproducere, Creştere, Adaptare, Răspuns la stimuli. În 
1944 fizicianul Erwin Schrodinger abordând această 
problemă în volumul ”What is life – the physical aspect 
of the living cell” ajunge la concluzia că viaţa se 
hrăneşte cu entropie negativă. Fără a intra în detalii 
putem observa că metabolismul este mecanismul delicat 
prin care organismul viu „exportă entropie”. Indiferent 
de definiţia acceptată, cel puţin sub forma pe care o 
cunoaştem acum, viaţa este indisolubil legată de apă. 

3.3. Calitatea vieţii. Calitatea vieţii la rândul său nu 
are o definiţie unanim acceptată.  Căutând în Google 
sintagma „calitatea vieţii” se  obţin 24×106 rezultate. Pe 
lângă câteva trăsături obiective CV are un caracter 
puternic subiectiv. Genul proxim este „Standardul de 
viaţă” cu care orice confuzie trebuie evitată. Standardul 
de Viaţă este un concept obiectiv, care măsoară cantitatea 
de bunuri şi servicii de care dispune o comunitate 
(produsul intern brut, speranţa de viaţă, numărul de 
automobile, calculatoare, telefoane şi altele la mia de 
locuitori etc.). Dimpotrivă, Calitatea vieţii este percepţia 
subiectivă a influenţei asupra unui individ sau a unei 
colectivităţi a standardului de viaţă sau a altor condiţii 
sociale, economice, de sănătate sau mediu. Dintre 
definiţiile propuse se remarcă cea adoptată de şcoala de 
la Montreal, pentru care calitatea vieţii reprezintă 
măsura îndeplinirii necesităţilor de „satisfacţie”. Există 
trei domenii mari ale satisfacţiei: Existenţa (sănătatea 
fizică şi psihică, igiena personală, alimentaţia dar şi 
posibilităţile de exercitare ale credinţei religioase etc.); 
Apartenenţa (adăpost, grup social, venituri, servicii 
sociale şi de sănătate, loc de muncă, educaţie etc.) şi 
Devenirea (activităţi vizând îndeplinirea ţelurilor, 
speranţelor şi dorinţelor, educaţia continuă, creşterea 
performanţelor etc.). 

4. PROBLEME DEZBĂTUTE PE SECŢII 

Analiza problemelor dezbătute în cele trei secţii este 
extrem de dificil de realizat, deoarece ele au abordat 
domenii extrem de diverse care depăşesc posibilităţile 
de cunoaştere ale unui singur individ. Din acest motiv 
vom face doar o prezentare extrem de generală a lor. A 
fost luată hotărârea ca înainte de lucrările pe secţii să fie 
prezentate, în plen,  patru lucrări invitate care să trateze 
unele probleme generale privind calitatea vieţii. 

Astfel, eminentul chirurg cardiac, prof. dr. Vasile 
Cândea, preşedintele AOSR, a prezentat lucrarea: 
Conceptul „calitatea vieţii”. În prima parte a lucrării 
este prezentată contribuţia esenţiala a economistului 
francez Bertrand de Jouvenel (1903-1987) la imple-
mentarea conceptului de calitate a vieţii după care a fost 
făcută o deosebit de originală asociere între piramida 
necesităţilor umane definită de Abraham Maslow şi 
cerinţele calităţii vieţii. Lucrarea se încheie cu con-
sideraţii privind analiza accesului populaţiei urbane 
şi rurale din ţara noastră la serviciile de sănătate şi 
propuneri privind îmbunătăţirea lui cel puţin până la 
nivelul celorlalte ţări europene. 

Lucrarea Energie şi mediu prezentată de prof. dr. 
ing. Petru Andea se ocupă de presiunea exercitată 
asupra mediului prin creşterea cererii de energie. Pentru 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră este 
necesară utilizarea la maximum a surselor regenerabile 
de energie în special cea hidraulică, eoliană şi solară. O 
atenţie deosebită trebuie acordată amplasării unor 
centrale de mică putere, în zonele cu consumatori rurali 
şi optimizarea echilibrului între consum şi energia 
disponibilă. 

În lucrarea Rolul cunoaşterii realizărilor naţionale 
în sporirea calităţii vieţii prof. dr. ing. Ştefan Iancu 
analizează modul în care educaţia în general şi con-
ştiinţa valorilor naţionale constituie un factor activ în 
crearea unei personalităţi complexe. Cu cât individul 
este mai educat cu atât este mai uşoară adaptarea la 
condiţiile sociale în permanentă modificare. În momentul 
actual, pentru noi românii este deosebit de importantă 
cunoaşterea şi diseminarea valorilor culturale create de 
înaintaşi în toate domeniile de activitate căci în acest fel 
vom facilita integrarea in Uniunea Europeană şi vom 
reduce riscul de a fi marginalizaţi, uneori liberat, alteori 
din ignoranţă. 

În lucrarea Influenţa distribuţiei apei asupra calităţii 
vieţii prof. dr. ing. M. O. Popoviciu examinează atât 
problemele actuale cât şi  cele de perspectivă, provocate 
de încălzirea globală. Se fac de asemenea propuneri 
pentru diminuarea punctuală a crizei de apă potabilă 
(desalinizarea apei marine, utilizarea corectă a apelor 
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freatice, posibilităţi de contracarare a efectelor produse 
de creşterea nivelului oceanului planetar). 

Subiectele discutate la Secţiunea „PROBLEME 
MEDICALE PRIVIND CALITATEA VIEŢII” ar putea 
fi rezumate astfel „metode specifice pentru creşterea 
calităţii vieţii la pacienţi afectaţi de boli canceroase, 
boli reumatice inflamatoare, cu hemofilie, cu diabet sau 
care au suferit fracturi de şold sau operaţii de osteoartrită”. 

În Secţiunea „PROBLEME AGRICOLE PRIVIND 
CALITATEA VIEŢII” pot fi distinse următoarele direcţii 
de interes: creşterea producţiei agricole şi de animale cu 
condiţia reducerii poluării mediului (în special a solului 
şi apei); evitarea poluării produselor agro-alimentare 
sau a contaminării lor în procesele de prelucrare. 

Cele 20 de lucrări prezentate la Secţiunea „PROBLE-
ME GENERALE ALE CALITĂŢII VIEŢII” fac parte 
din următoarele domenii: Tehnologii de reciclare a 
deşeurilor, Ergonomie, Transportul energiei electrice, 
Probleme privind monoxidul de carbon, Riscuri geo-
tehnice, Tipuri de sisteme electorale, Probleme economice 
şi financiare, Educaţie ecologică, Probleme geo-strate- 

gice, Poluarea atmosferei, Efectul unor nanostructuri 
asupra mediului, Legislaţie  internaţională şi  securitate 
personală. 

5. CONCLUZII 

Interesul acordat, lucrărilor prezentate, de numeroase 
personalităţi din domeniul respectiv dar şi din alte zone 
de cercetare, au făcut ca discuţiile să aibă un ridicat 
nivel ştiinţific. 

Participarea la discuţii a cercetătorilor din domenii 
conexe sau chiar mai îndepărtate, a scos în evidenţă, pe 
de o parte multidisciplinaritatea problemelor abordate 
iar pe de altă parte a contribuit la extinderea pronunţată 
a perspectivei asupra subiectelor discutate. 

Prin importanţa temelor abordate, prin soluţiile 
propuse, prin numărul mare de cercetători prezenţi la 
lucrări dar şi prin prestanţa oamenilor de ştiinţă 
participanţi Congresul IV al AOSR a reprezentat o 
manifestare de o deosebită valoare ştiinţifică. 

 


