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ABSTRACT. Starting from traditional definitions of Engineering and Liberalism the author highlights the similarities between the two,
focusing on the frame shaped by quality of  technical  and management processes against  the quality  of  life.  Some additional
boundaries to dissertation’s subject, founded within the contemporary society, contribute to an opening towards engineers’ career
development paradigm priority changes, as for an important voice throughout the Romanian civil society.

REZUMAT. Pornind de la conceptele de inginerie şi liberalism, autorul prezintă similitudinile dintre acestea, cu accent pe calitatea
proceselor tehnice şi manageriale în condiţiile creşterii calităţii vieţii. Unele extensii ale conceptelor abordate, impuse de societatea
contemporană, aduc modificări paradigmei dezvoltării profesionale în cariera de inginer. Astfel, inginerii dobândesc un cuvânt gtreu
de spus în cadrul societăţii civile din România. 

Inginer, în timpul Renaşterii, în secolul al XV-lea, era
numit rezolvitorul de probleme, „cel care are cunoştinţele
şi prezenţa de spirit pentru a oferi o soluţie aplicabilă la
momentul  potrivit”.  Din  această  definiţie  remarcăm că,
iniţial, inginerul nu era chemat să rezolve probleme exclusiv
tehnice. Cerinţele pe care le avea de îndeplinit erau înţe-
legerea situaţiei existente, posesia unei experienţe practice
şi calificarea corespunzătoare nevoilor efective, alegerea şi
aplicarea metodelor şi procedurilor care să conducă la cea
mai eficientă „recâştigare a armoniei pierdute”.

În mod tradiţional, inginerul este un specialist care îşi
oferă  serviciile,  adică  experienţa,  calificarea şi  ingeni-
ozitatea, în interesul comunităţii care i le solicită. Privind
lucrurile  prin  aceasta  prismă,  observăm că  inginerul  nu
este legat de o instituţie sau ramură economică în măsura
cu care ne-am obişnuit  în  România  ultimilor 50 de ani.
Principala  datorie  a  inginerului  nu este  aceea  de  şef  de
echipă de muncitori sau de maistru, care pregăteşte apli-
carea  în  practică  a  unor  soluţii,  sau  de  administrator  al
punctului de lucru, rob al raportărilor asupra bilanţurilor
de consumuri. Menirea sa creativă este aceea de a găsi şi
aplica cele mai potrivite soluţii care să ajute la deblocarea
unor situaţii  incerte/riscante şi  la prospectarea tehnică  şi
ştiinţifică a unui confort maximal pentru utilizatorii şi co-
lateralii obiectului (material, instalaţie, utilaj, construcţie,
amenajare  sau  vehicul)  asupra  căruia  îşi  concentrează
atenţia.  Răspunzând  unei  comenzi  sociale,  activitatea
inginerului se măsoară proporţional cu importanţa proble-
mei şi cu calitatea metodei aplicate la rezolvarea acesteia.

De aici decurge necesitatea responsabilizării individuale a
inginerului.

Liberalismul este o doctrină politică focalizată pe asu-
marea responsabilităţii contribuţiei individuale a cetăţenilor
pentru bunul mers al cetăţii. Cetăţenii se întâlnesc pe piaţa
liberă  în  calitate  de  furnizori,  clienţi  sau  consumatori.
Relaţiile care se desfăşoară între ei sunt reglementate de o
serie  de  norme  sociale  convenite,  concretizate  într-un
sistem juridic care acordă  valorii  rezultate din asumarea
responsabilităţii individuale recunoaştere civică, în funcţie
de  importanţa  socială  a  contribuţiei  fiecăruia  dintre
cetăţeni. Istoric vorbind, evoluţia politică din principatele
româneşti şi, ulterior, din România a fost foarte lentă. Dar,
în  perioada  de  maximă  influenţă  politică  a  „partidei
liberale”,  ţara noastră  a  fost  condusă  de  ingineri  –  spe-
cialişti  absolvenţi  ai  învăţământului  superior  tehnic.  Mă
refer aici la Ion I.C. Brătianu, fost prim-ministru, ca şi la
Vintilă Brătianu, fondatorul, în 1903, al Uniunii Generale
a Industriaşilor din România. Subliniez ca iniţiativa perso-
nală, încrederea în sine şi autorespectul bazat pe rezultate
profesionale, în special pe cele ale inginerilor, se află  în
rezonanţă cu deviza liberală „Prin noi înşine spre prospe-
ritate”.

Din  aceasta  cauză,  cred  că  rezultatele  calitative  ale
activităţii ingineresti depind, în cea mai mare măsură, de
modul în care inginerii înţeleg să-şi ofere serviciile în plan
organizatoric şi tehnic. Aplicarea standardelor de calitate
ale  produselor  şi  proceselor  este  necesară,  dar  nu  sufi-
cientă  pentru obţinerea efectelor durabile asupra calităţii
vieţii  indivizilor.  Calitatea  vieţii  –  reflectată  parţial  prin
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calitatea  modului  de  lucru  şi  a  rezultatelor  aplicative  –
poate fi orientată  atât pe baza unui sistem de standarde,
acceptat de o parte a inginerilor, cât şi pe baza unor bune
practici, care, în general includ detaliile şi orientările din
sistemul de standarde amintit.  Aş  da exemplul protecţiei
mediului natural şi amenajat, pentru care se poate aplica
atât familia de standarde de calitate ISO 14000:98, cât şi
metoda germană de management profitabil de mediu, înre-
gistrată sub marca PREMA/PRUMA®. Diferenţa dintre ele
este următoarea: conformitatea sistemului de management
de mediu al unei organizaţii poate fi certificată exclusiv pe
baza standardului de calitate, iar de multe ori certificarea
este formală, pe când rezultatele efective şi durabile asupra
activităţii unei organizaţii sunt implementate pe baze teh-
nice şi economice, prin metoda managementului profitabil
de mediu.

Schimbarea de perspectivă  asupra  derulării  carierei
inginerilor  aduce soluţii  la  problemele  tradiţionale  ne-
soluţionate în societatea românescă: finanţarea insuficientă
a  cercetării  fundamentale  şi  aplicative,  lipsa  menţinerii

valorilor  autohtone  în  circuitul  economic  naţional  spre
beneficiul ţării, precum şi îmbunătăţirea limitată a rapor-
turilor dintre calitatea activităţii  inginereşti  şi  calitatea
vieţii, în general. Înfruntarea acestei ultime provocări soli-
cită,  în mod expres, întărirea demersului societăţii  civile
care  vizează  buna  guvernare  a  României.  Prin  urmare,
locul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România, aşa
cum îl văd eu în contextul afirmării  societăţii  civile,  nu
este „la remorca guvernelor”, ci acela de grup de interes
naţional pentru formarea, susţinerea şi reînnoirea calităţii
vieţii  în  comunitatea  românescă  de  pretutindeni,  prin
recurgerea la metodele parteneriatului public-privat.

În  accepţiunea  liberală,  problema  socială  poate  fi
rezolvată  doar  prin  integrarea  cetăţenilor  în  circuitul
economic, acolo unde ei se pot manifesta în mod legal, cu
beneficii  personale  materiale  sau  nemateriale  maxime şi
nu exclusiv prin asistenţă socială din partea statului. Iată
problema la care noi,  inginerii,  trebuie să  dăm o soluţie
acum!

NOI APARIŢII ÎN EDITURA AGIR

Mario Duma
CERCETAREA, INDUSTRIA, ECONOMIA ROMÂNIEI ŞI CONEXIUNILE LOR
Diagnoze, politici, soluţii, noi abordări

Format 170 x 240 mm, 428 pagini, 250.000 lei 

Volumul reprezintă  o selecţie de 91 studii, eseuri, şi articole, publicate de autor în decurs
de patru decenii (1965-2004).

Lucrarea cuprinde o  întroducere, patru părţi – I. Ştiinţă-tehnologie-economie-societate;
II. Deficienţe  fundamentale  ale  sistemului  zis  socialist,  implementat  în  România;
III. Opţiuni şi politici ale tranziţiei  (cu grupajele Climatul politic şi Reforma economică);
IV. Impactul unor mecanisme ale tranziţiei asupra progresului economic şi tehnologic (cu
grupajele Legislaţia muncii, Fiscalitatea, Preţurile, Proprietatea-privatizarea-demonopolizarea
şi Managementul întreprinderilor) –, o încheiere şi anexe. 

Se prezintă o mare varietate de probleme din sferele reunite ale cercetării, industriei şi
economiei în ansamblu, considerate sinergic şi abordate pornind de la punctul de vedere al
practicianului  cu  o  vastă  experienţă  în  sferele  menţionate,  până  la  unele  fundamentări
teoretice, de la semnalarea de inadvertenţe şi lacune până la emiterea şi promovarea de
soluţii în politici şi în legislaţie. Autorul porneşte de la obiectivele facilitării şi stimulării
progresului în planurile economic, tehnologic, ecologic, socio-uman. Un alt fir conducător
este preocuparea pentru creşterea discernământului actualei generaţii de specialişti, cărora
le  pune la  dispoziţie,  într-o  formă  interesantă,  plină  de trimiteri  la  fenomene concrete,
experienţa pe care a acumulat-o. 


