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„O carte bună înlocuiește o prietenie, dar o prietenie 
nu poate înlocui o carte.“         (Vasile Conta)

Ne afl ăm în perioada în care se fi nalizează numeroase bilanțuri 
ale activității economico-sociale din luna septembrie, din trimestrul 
al treilea, precum și pe întregul interval ianuarie – septembrie 2021. 
În acest fel, dispunem de o bază solidă în vederea evaluării realelor 
stări de fapt din prezent, ceea ce constituie și o sursă de neînlocuit în 
demersurile fi ecăruia și ale tuturor de a ne situa corect în raport cu 
tendințele care se afi rmă în conjunctura actuală.

Sunt, evident, multe de receptat și de comentat, dar, din motive 
lesne de înțeles, ne vom referi exclusiv în acest comentariu la bani
sau, cum se spune în manuale, la economia nominală. 

Nu mai este nevoie să subliniem că – mai ales de la declanșarea 
pandemiei în urmă cu peste un an și jumătate – rolul statului a crescut 
considerabil în ansamblul demersurilor îndreptate spre contracararea 
crizelor cu care ne confruntăm. De aici, însemnătatea bugetului public 
(bugetul general consolidat) ca instrument principal în aceste demersuri. 

Defi citul bugetar pe 9 luni, de 3,77% din produsul intern brut prog- 
nozat pe tot anul 2021, confi rmă valabilitatea eforturilor menite să se 
respecte ținta de 7 procente din PIB. De aceea, orientarea este validată 
de sporul de încasări, respectiv de o creștere de peste 18% a veniturilor 
bugetare, comparativ cu același interval din 2020. Sigur, termenii de 
comparație au un grad ridicat de relativitate, dat fi ind faptul că – așa 

cum se sesizează în comunicatul Ministerului Finanțelor – în perioada 
similară din 2020 au fost amânate multe termene de plată, s-au acordat 
bonifi cații și scutiri, precum și alte facilități. Acum, este de remarcat 
că s-au recuperat parțial unele categorii de venituri, cum ar fi  TVA, 
contribuțiile sociale, impozitele pe venit și pe profi t.

Pe partea de cheltuieli este de subliniat că, în termeni nominali, 
avem de-a face cu o creștere de 6,7% față de intervalul corespunză-
tor din 2020, niveluri inferioare mediei înregistrându-se mai ales la 

cheltuielile de personal. În 
schimb, cheltuielile cu bu-
nuri și servicii au consem-
nat un spor de 7,2%, din 
care o parte importantă au 
reprezentat-o facturile pen-
tru medicamente, materia-
le sanitare, reactivi și alte 

produse necesare diagnosticării și tratamentului unui număr mare de 
pacienți în condițiile prelungirii și agravării pandemiei. De asemenea, 
este de remarcat avansul procesului investițional.

Dacă ne referim la al doilea capitol esențial al economiei nomina-
le, respectiv la indicatorii monetari, atenția ne este atrasă de majorarea 
creditului neguvernamental atât în cazul populației, cât și al fi rmelor. 
Față de septembrie 2020, în aceeași lună a anului curent, creditele acor-
date populației s-au majorat cu 15 procente și, în același timp, cele pen-
tru fi rme cu 23 de procente. Acest proces este de natură a fundamenta 
aprecierile potrivit cărora necesitățile de ordin fi nanciar din ambele do-
menii sunt acoperite într-o proporție acceptabilă, ceea ce constituie și o 
premisă a ieșirii din criză într-un orizont de timp rezonabil. 

În condițiile evocate, a crescut și volumul creditului guverna-
mental (cu 21,2%, iar în termeni reali cu 14%) față de septembrie 
2020. În absența – și în acest caz – a detaliilor, nu este posibilă o 
analiză cuprinzătoare a unor asemenea evoluții.

Simetric cu tendințele relevate de datele citate se situează dina-
mica depozitelor bancare, deopotrivă ale populației și fi rmelor, do-
meniu care consemnează sporuri de 14% și, respectiv, de 16%. Se 
reconfi rmă, astfel, valabilitatea zicalei despre „banii albi pentru zile 
negre” în condițiile în care nu s-au diminuat semnifi cativ incertitudi-
nile determinate mai ales de evoluția pandemiei în viitorul previzibil. 

Deocamdată, ne afl ăm în plină criză multiplă cu numeroase ne-
cunoscute, iar între ele cu incertitudini care îndeamnă la prudență, 
la cumpătare, la cultivarea spiritului de economisire, drept „scut“ 
pentru vremurile ce ar urma să vină. (T.B.)

În plină criză multiplă, 
evaluări și soluții

Jurnal de bordJurnal de bord

Autoritatea pentru Digitalizarea României 
(ADR) a publicat, la adresa https://www.adr.gov.ro/
catalogul-national-al-serviciilor-publice/, 
prima versiune a Catalogului Naţional al 
Serviciilor Publice. Realizarea Catalogului 
a implicat o evaluare cantitativă şi o anali-
ză calitativă, prin care au fost inventariate 
2333 de servicii publice oferite cetăţenilor 
şi companiilor de 255 de instituţii din ad-
ministraţia centrală – ministere, autorităţi şi 
instituţii afl ate în coordonarea sau subordo-
narea acestora.

„Am reuşit să colectăm şi să prezentăm, într-un 
singur loc, serviciile publice oferite de administraţia 

centrală din România. Acest livrabil va fundamenta ur-
mătoarele proiecte de transformare digitală. Totodată, 

Catalogul este şi o 
dovadă a faptului că 
eforturile noastre de 
digitalizare au fost 
corect întemeiate 
– patru dintre cele 
mai accesate servicii 
publice digitalizate 
din România au fost 
adăugate în platfor-

ma Ghişeul.ro în ultimul an. În următoarea perioadă, 
(Continuare în pag. 6)

ADR a fi nalizat prima versiune 
a Catalogului Național al Serviciilor Publice
♦ Statul român oferă cetățenilor și companiilor 

peste 2300 de servicii publice

Raport CE: Regenerabilele depășesc combustibilii 
fosili ca sursă principală de energie a UE (pag. 7)

Maximum 10% din populaţia activă a României este pregătită 
pentru meseriile viitorului, pentru economia digitală  (pag. 6)

Valorifi carea potențialului hidrogenului și rolul gazelor regenerabile 
într-un viitor energetic curat, sigur și accesibil la nivel global (pag. 3)

In memoriam
Prof. univ. dr. ing. Octavian Vasile Pruteanu (pag. 2)

A fost semnat Protocolul privind colaborarea instituţională dintre Ministerul Transporturilor şi Infra-
structurii (MTI), Consiliul Judeţean Ilfov şi Primăria Municipiului Bucureşti (PMB) în vederea realizării 
şi implementării drumurilor radiale, care ajută la creşterea atractivităţii investiţiei Autostrăzii A0 – Inel Bu-
cureşti. Costul estimat al proiectului este de 591 milioane euro fără TVA (fonduri europene nerambursabile 
din cadrul Programul Operaţional Transport 2021 – 2027 şi cofi nanţare de la bugetul de stat), iar anul de 
operaţionalizare a proiectului de drumuri radiale este 2026. „Părţile 
semnatare ale protocolului vor colabora în vederea obţinerii tutu-
ror avizelor, autorizaţiilor şi altor documente legale necesare pentru 
implementarea proiectului, cu respectarea principiilor şi prevederi-
lor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminis-
traţia publică. În procesul de detaliere şi stabilire a soluţiilor tehnice 
pentru realizarea proiectului, părţile vor urmări cu cea mai mare 
atenţie să asigure protecţia mediului şi evitarea distrugerii spaţiilor 
verzi. În procesul de detaliere şi stabilire a soluţiilor tehnice pentru 
realizarea proiectului, părţile sunt obligate să prevadă spaţiu dedicat 
pentru transportul în comun şi pentru piste de biciclete, conform prevederilor tehnice şi legale în vigoare“, 
conform datelor prezentate de MTI. 

Obiectivul principal al proiectului este implementarea unor măsuri şi proiecte pentru creşterea atractivi-
tăţii investiţiei Autostrăzii A0 – Inel Bucureşti pentru Regiunea de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, prin atragerea 
transportului de mărfuri şi pasageri, prin generarea unui trafi c efi cient şi rentabil. 

Alte obiective vizează conexiunea cât mai facilă a Autostrăzii A0 – Inel Bucureşti cu municipiul 
Bucureşti şi cu aria metropolitană prin drumuri de legătură la aceasta (noi drumuri radiale), fi ind astfel asi-
gurată accesibilitatea prin opţiuni de transport care permit noi destinaţii şi acces către servicii esenţiale, 
şi creşterea conectivităţii la A0 prin drumurile de legătură (drumuri radiale) care determină dezvoltarea 

(Continuare în pag. 2)

Protocol de colaborare pentru realizarea 
și implementarea drumurilor radiale

Contribuții românești la îmbogățirea culturii și științei universale: 
Ștefan Lupașcu (Stéphane Lupasco; 1900 – 1988) (pag. 4 – 5)
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Șapte invitaţi d e talie mondială au parti-
cipat, în intervalul 18 – 28 octombrie a.c., la 
Conferinţa internaţională UGAL – Dialoguri 
ştiinţifi ce şi culturale, organizată în premieră 
de Universitatea Dunărea de Jos din Galați 
(UDJG), în cadrul proiectului Internaţio-
nalizare pentru dezvoltare instituţională la 
Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi 
– IDEI (UGAL)21 și sub egida Academiei de
Științe Tehnice din România (ASTR). Cei
șapte au fost aleși de un comitet științifi c și
au interacționat cu publicul interesat în ca-
drul unor dezbateri online pe teme legate de
inginerie, antropologie, artă, educație, me-
diu și schimbări climatice sau marketing.

Seria dialogurilor științifi ce și cul-
tural s-a deschis cu prelegerea prof. eme-
rit Marc J. M. Abadie, de la Universita-
tea din Montpellier, Franța, și titular ERA 
CHAIR, Horizon 2020 în cadrul laboratoru-
lui SupraChem al Institutului de Chimie Ma-
cromoleculară Petru Poni, Iași, România. 
Au urmat: Dragoș Axinte, profesor de ingi-

neria fabricației, Departamentul de Inginerie 
Mecanică, a Materialelor și a Fabricației, 
Universitatea din Nottingham, Marea Bri-
tanie, și director de producție și tehnologie 
on-wing în cadrul Centrului Tehnologic Uni-
versitar Rolls Royce (Rolls-Royce University 
Technology Centre – UTC), Mariana Ber-

nardino, director al Grupului Mediu Mari-
tim din cadrul Centrului de Tehnologie Ma-
rină și Inginerie Oceanică (CENTEC), Uni-
versitatea din Lisabona, Portugalia, Adrian 
Bejan, profesor la Universitatea Duke din 
Statele Unite ale Americii, primul membru 
al acestei universităţi căruia i s-a decernat, în 

2017, Medalia Benjamin Franklin pentru Te-
oria Constructală privind proiectarea și evo-
luţia în natură, societate și știinţă, Gerard A. 
Weber, profesor asociat al Departamentului 
de Științe Sociale la Colegiul Comunitar 
Bronx al City University, New York, sculp-
torul Marian Sava, absolvent al Academi-
ei Regale de Arte Frumoase din Bruxelles, 
Cavaler al Academiei Internaționale Greci 
Marino din Italia și Sorin Alexe, membru al 
consiliului director QML Alpha LLC, Statele 
Unite ale Americii, specializat în proiectare 
de algoritmi, matematică discretă, învățare 
automată. 

„Conferința a reprezentat o oportunita-
te pentru studenții, masteranzii, doctoranzii 
și cadrele didactice din universitatea noastră 
de a dialoga şi de a schimba experiențe cu 
personalități științifi ce și culturale din întrea-
ga lume pe teme de mare actualitate. De ase-

menea, prezentările, transmise live pe Zoom 
sau Microsoft Teams, au putut fi  vizionate de 
publicul larg, comunitatea gălățeană și nu nu-
mai. A fost o participare importantă, au fost 
mulți tineri interesați de subiectele propuse și 
de invitații de marcă, a fost un regal al științei 
și culturii, pe care sperăm să îl reiterăm cu 
prima ocazie“, a declarat prof. univ. dr. ing. 
Cătălin Fetecău, directorul proiectului.

Proiectul este fiinanțat din Fondul de 
Dezvoltare Instituțională (FDI 2021) și are 
ca obiective principale creşterea reputaţiei 
şi a vizibilităţii UDJG, îmbunătățirea 
calităţii programelor educaționale, a cer-
cetării ştiinţifiice, precum și a serviciilor 
pentru studenți și realizarea unei con-
tribuţii semnifiicative asupra inserției pro-
fesionale și implicării în societate. 

Daniela Bogdan

ARC  PESTE  TIMPARC  PESTE  TIMP

Opiniile publicate în Univers ingineresc aparţin autorilor şi nu reprezintă 
punctele de vedere ale AGIR şi/sau ale redacţiei. Potrivit legii, responsabilitatea 
pentru conţinutul articolelor aparţine autorilor sau sursei citate.

Om ul, Savantul, Pedagogul Octavian 
Vasile Pruteanu ne-a părăsit, pentru totdeau-
na, cu marele regret al tuturor celor care l-au 
cunoscut și apreciat.

S-a născut la 7 iulie 1933, în satul Slo-
bozia Corni, din Comuna Tălpigi, județul 
Galați. A absolvit la Bârlad liceul, după care 
a urmat cursurile Institutului Politehnic din 
Iași, absolvind Facultatea de Mecanică în 
anul 1957. Fiind repartizat la Uzina Rulmenți 
Bârlad a muncit cu abnegație ca maistru de 
schimb, șef de secție și, mai apoi, șef al Ser-
viciului de Control Tehnic de Calitate.

Cunoscându-l încă din anii studenției, 
cu înclinații spre cercetare, în 1966 șeful 
Catedrei Tehnologia Construcțiilor de 
Mașini, prof. Constantin Picoș, l-a invitat ca 
asistent, apoi doctorand, urmând ca în anul 
1975 să susțină teza de doctorat. Între anii 
1972 – 1973 a benefi ciat de o bursă la Uni-
versitatea Manchester din Anglia.

În anul 1973 a fost ales șef al catedrei 
de Tehnologia Construcțiilor de Mașini, 
funcție pe care a deținut-o până în 2003, când 
a ieșit la pensie. În perioada 1996 – 2002 a 
avut 11 specializări în Italia, Spania, SUA, 
Portugalia, Grecia, Germania, Franța.

De-a lungul întregii cariere de profesor 
a publicat 13 monografi i, peste 250 de lucrări 
științifi ce, a fost autor a 15 brevete de invenții 
și 7 inovații, director de proiect la peste 45 
de teme de cercetare științifi că și 9 granturi 
la nivel național câștigate prin 
competiție. A coordonat lucră-
rile științifi ce a 33 de docto-
ranzi. 

După 1990, a încura-
jat permanent dezvoltarea 
relațiilor internaționale de 
mobilități cu universități de 
prestigiu din Europa și SUA.

Cariera universitară 
a fost recunoscută atât de 
mediul academic la nivel 
național, cât și internațional, 
prin decernarea titlului de 
Doctor Honoris Causa la trei 
universități (Chișinău, Donețk – Ucraina, 
Galați), iar în 2004 i s-a decernat medalia 
„Meritul pentru învățământ, clasa a doua“ 
de către Președintele României.

Ca martor ocular, în mod deosebit, do-
resc să menționez aportul prof. O. V. Prutea-
nu la inițierea și consolidarea colaborării cu 

Universitatea Tehnică a Moldovei. Univer-
sitatea noastră a trecut la predarea cursurilor 
în limba română în 1990, iar lipsa defi nitivă 
de manuale era o mare problemă.

În mai 1991, când s-a desfășurat al II-lea 
Pod de Flori, câțiva colegi 
din Chișinău am fost invitați 
de prof. O. V. Pruteanu la 
Iași. Pe parcursul câtor-
va ore am purtat discuții 
foarte interesante și utile, 
iar în încheiere am semnat 
un Protocol de Colabora-
re între cele două catedre 
similare, care a fost pro-
movat pe parcursul mai 
multor ani cu mare suc-
ces. Am editat în comun, 
la Chișinău, peste 40 de 
manuale, iar manualul 

„Proiectarea tehnologiilor de prelucrare me-
canică prin așchiere“ (coordonator prof. O. 
V. Pruteanu) a fost editat la Chișinău în două
volume, cu un tiraj de 12 mii de exemplare,
care s-a bucurat de un mare succes în Țară
și la Chișinău, iar în 1994 manualul a fost
înaintat la Premiul de Stat al Republicii

Moldova. La sugestia prof. O. V. Prutea-
nu, în 1998 am fondat împreună Conferința 
Internațională „Tehnologii Moderne, Cali-
tate, Restructurare“ (TMCR), cu participare 
internațională, care se desfășoară până în 
prezent, în anii pari la Iași, în anii impari la 
Chișinău.

Noi, cei de la Chișinău, am benefi ciat 
anual de stagii de perfecționare la Iași, iar pro-
fesorii de la Iași au fost invitați pentru a preda 
cursuri universitare în Capitala Moldovei.

Pentru imensul ajutor acordat UTM, în 
anul 2002 prof. O. V. Pruteanu i s-a conferit 
titlul de Doctor Honoris Causa.

Pe site-ul UTM, rectorul universității 
din Chișinău, prof. V. Bostan, în numele 
colectivului profesoral, a postat un mesaj 
de doliu care se încheie, citez: „Bunătatea 
sufl etească, calmul, înțelepciunea, respec-
tul și dragostea pentru colegii de pe ambele 
maluri ale Prutului, care l-au caracterizat 
pe profesorul O. V. Pruteanu, vor rămâne 
veșnic în memoria noastră“.

Prof. dr. ing. DHC Alexandru Marin
Universitatea Tehnică a Moldovei

Membru de onoare al ASTR

In memoriam
Prof. univ. dr. ing. Octavian Vasile Pruteanu (7.07.1933 – 10.10.2021)

(Urmare din pag. 1)
economică şi creşterea randamentului zone-
lor logistice, industriale şi rezidenţiale din 
Regiunea Bucureşti-Ilfov. 

Un al patrulea obiectiv îl reprezintă re-
alizarea unei conectivităţi directe, integrate 
între marile bulevarde radiale ale munici-
piului Bucureşti şi a DNCB cu Autostrada 
A0 – Inel Bucureşti prin drumuri radiale, 
având ca principală consecinţă optimizarea 
şi descongestionarea trafi cul rutier pe stră-
zile şi bulevardele din zonele de interferen-
ţă dintre zona urbană şi cea metropolitană. 

Conceptul de drumuri radiale preve-
de: 10 drumuri radiale, 31 de noduri ruti-
ere, două noduri rutiere noi pe Autostrada 
A0 + o extensie de drum naţional, 96 km 
lungime de drumuri noi rapide, 23 de lo-
calităţi deservite, 6 sectoare ale Capitalei 
deservite direct şi indirect, 96 km de tro-
tuare şi piste de biciclete în lungul tuturor 
drumurilor radiale, cinci linii de tramvai 
urban prelungite spre aria metropolitană 
şi 120 puncte de încărcare autovehicule 
electrice (24 de staţii cu câte cinci posturi 
şi trei prize). 

Resursele de energie totale disponi-
bile în anul 2020 au înregistrat o scădere 
de 6,2% față de cele din anul precedent, 
cumulând 41,4 milioane tone echivalent 
petrol (tep), atât producția de energie 
primară, cât și importurile de produse 
energetice consemnând scăderi de 8,9%, 
respectiv 11,9%, potrivit datelor Institu-
tului Național de Statistică (INS). Dintre 
resursele de energie primară, variații sem-
nifi cative au înregistrat resursele de căr-
buni și țiței, care s-au diminuat cu 31,0%, 
respectiv 12,0%.

Comparativ cu anul precedent, producția 
de energie primară a scăzut cu 8,9%, importu-
rile de resurse energetice au scăzut cu 11,9%, 
consumul intern brut de energie s-a diminuat 
cu 2,6%, iar consumul fi nal energetic a înre-
gistrat o reducere de 1,5%.

În anul 2020, exportul de energie (in-
clusiv buncărajul) a fost de 5062 mii tep, în 
scădere cu 909 mii tep (-15,2%) faţă de anul 
2019, când a avut valoarea de 5971 mii tep.

Consumul intern brut de energie pe 
locuitor în anul 2020 a fost de 1,670 tep, în 
scădere cu 2% faţă de anul 2019.

Resursele de energie din România 
au scăzut în 2020 în comparație 

cu anul anterior

Conferinţa internaţională „UGAL – Dialoguri ştiinţifi ce şi culturale“, 
în premieră la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

Protocol de colaborare pentru realizarea 
și implementarea drumurilor radiale
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FOCUS  ENERGETICFOCUS  ENERGETIC

O prioritate a tuturor 
factorilor decizionali 
la nivel național și mondial
În ceea ce privește politicile destinate 

consolidării unor piețe durabile pentru hi-
drogenul curat, în special pentru a se reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră pe bază de 
combustibili fosili, acestea sunt imperios ne-
cesare pentru a sprijini investițiile furnizori-
lor, distribuitorilor și utilizatorilor. Hidroge-
nul este unul dintre subiectele momentului 
în industria energetică. Se vorbește deja 
despre o cursă între marile state ale lumii 
pentru dezvoltarea unei industrii a hidroge-
nului, un combustibil nepoluant, considerat 
drept principala sursă de energie a viitoru-
lui. De asemenea, hidrogenul este conexat 
la toate organismele vii și are un potențial 
enorm în ceea ce privește energia. În acest 
context, sunt disponibile – la scară mică și 
costuri mari – tehnologii pentru producerea 
de hidrogen curat.

Cooperarea internațională este vi-
tală pentru a se accelera valorifi carea 
potențialului hidrogenului versatil și curat 
în întreaga lume.

 După cum se observă, în fi gura de mai 
sus, se pot evidenția patru aspecte esențiale:

1) Independența energetică. Majorita-
tea țărilor doresc să reducă importurile de 
combustibili fosili, îmbunătățind, în același 
timp, calitatea aerului prin reducerea emisii-
lor de CO2 și promovând noi tehnologii. In-
teresul comun al importatorilor și exportato-
rilor face ca hidrogenul să fi e unic în cadrul 
complexului energetic;

2) Politica de mediu. Îmbunătățirea 
calității aerului și alte obiective climati-
ce pentru reducerea emisiilor de CO2 sunt 
esențiale. În multe orașe importante din 
lume, procesul decarbonizării pentru redu-
cerea emisiilor de CO2 a căpătat o tot mai 
mare amploare. Se confi rmă, astfel, că hi-
drogenul reprezintă o resursă alternativă, 
care va contribui vizibil la reducerea polu-
ării și a încălzirii globale;

3) Versatilitate. Hidrogenul este un 
combustibil foarte versatil, care poate fi  uti-
lizat în toate secțiunile economiei. Această 
versatilitate, la scară largă, poate duce la 
economii semnifi cative;

4) Dezvoltarea tehnologică. Cercetarea 
și dezvoltarea sunt decisive pentru reduce-

rea costurilor și îmbunătățirea performanței. 
Calea către un viitor cu energie curată ne-
cesită captarea, stocarea și utilizarea dioxi-
dului de carbon (CCUS) din producția de 
combustibili fosili.

Aspectele-cheie în tranziția către un 
sector energetic cu emisii reduse vizează 
intensifi carea folosirii resurselor regene-
rabile și creșterea efi cienței energetice. 
Așadar, în sectorul energetic, la nivel 
global, versatilitatea hidrogenului atrage 
un interes mare. Evident, sprijinul trebuie 
să vină, în mod special, de la guvernele 
care importă și exportă energie, dar și de 
la furnizorii de energie electrică regene-
rabilă. Astfel, investițiile în valorifi carea 
potențialului de hidrogen pot contribui la 
stimularea dezvoltării economiei din în-
treaga lume și, totodată, la crearea de locuri 
de muncă bine califi cate în sectorul energe-
tic, în sectoarele industriale (și nu numai).

Viitorul mix energetic 
la nivel planetar
Hidrogenul poate fi  utilizat drept com-

bustibil atât în sectorul transporturilor, cât 
și pentru generarea de căldură în sectoarele 

industriale, rezidențiale și comerciale, dar 
și pentru producerea de energie electrică. 
Arderea hidrogenului este aproape în între-
gime lipsită de emisii poluante. Hidrogenul 
este un purtător de energie, nu o sursă de 
energie; are nevoie de energie din alte surse 
pentru a o produce.

Gazul natural este, în prezent, sursa prin-
cipală de producție a hidrogenului, în care re-
prezintă circa trei sferturi din producția anuală 
globală. Costul de producție a hidrogenului din 
gaze naturale este infl uențat de o serie de fac-
tori tehnici și economici; evident, cei doi factori 
importanți sunt cheltuielile de capital și prețul 
gazului (spre exemplu: în prezent, ne confrun-
tăm cu prețuri mai ridicate la importul de gaze, 
acest proces implicând automat creșterea cos-
turilor de producere a hidrogenului).

Producția de hidrogen provine în mod 
obișnuit din hidrocarburi nelimitate, dar 
desfășurarea captării, stocării și utilizarea car-
bonului (CCUS) și a electrolizei apei pentru a 
produce hidrogen din surse regenerabile ar pu-
tea determina, în viitor, o opțiune economică 
reprezentată de conținutul scăzut de emisii de 
CO2. În prezent, hidrogenul are un aport minor 
în aprovizionarea globală cu energie.

Pentru fi ecare combustibil fosil (cărbu-
ne, petrol, gaze naturale), așa cum se repre-
zintă în fi gura de mai jos, există o alternati-
vă cu conținut scăzut de emisii de carbon.

Așadar, hidrogenul poate fi  o soluție pe 
termen lung atât pentru creșterea securității 
alimentării cu energie, cât și pentru înceti-
nirea încălzirii globale doar dacă se îndepli-
nesc simultan trei cerințe:

1) Guvernele, cercetătorii și mediul de 
afaceri, inclusiv ind ustria combustibililor fo-
sili – pentru depășirea tuturor barierelor teh-

nologice și de cost, existente încă – trebuie 
să acționeze împreună în toate etapele, mai 
ales în vederea obținerii unui rezultat comun 
în ceea ce privește target-ul reprezentat de 
asigurarea neutralității emisiilor de carbon 
până în 2050;

2) Revizuirea legislației existente în do-
meniul energiei, sprijinirea fi nanciară pentru 
cercetarea, inovarea și utilizarea de noi teh-

nologii, orientări ale guvernelor 
privind măsurile fi scale și elimi-
narea treptată a subvențiilor pen-
tru combustibilii fosili, reforma 
guvernanței pieței și abordarea 
holistică a infrastructurii, precum 
și o mai bună informare a consu-
matorilor;

3) Hidrogenul curat se poa-
te produce numai utilizând noile 
tehnologii regenerabile și instru-
mentele digitale, în care se includ 

obligatoriu recuperarea și stocarea CO2.

De menționat  este și faptul că, între 
anii 2030 și 2050, tehnologiile pe bază de 
hidrogen regenerabil trebuie să ajungă la 
„maturitate“ și să fi e implementate – la sca-
ră largă și costuri mici – în toate sectoarele 
difi cil de decarbonizat.

În loc de concluzii
Hidrogenul, la nivel global, poate juca 

un rol important în tranziţia treptată spre sec-
torul energetic curat, sigur și accesibil. De 
asemenea, investițiile, cercetările și inovarea 

în valorifi carea potențialului de hidrogen vor 
stimula atât creșterea sustenabilă, cât și cre-
area de noi locuri de muncă, esențiale pentru 
redresarea economiei globale, bazate pe hi-
drogen (poate fi  un motor de creștere care să 
ne ajute să trecem și peste neajunsurile eco-
nomice cauzate de criza provocată de pande-
mia COVID-19). Prin urmare, oferă o soluție 
pentru decarbonizarea proceselor industriale 
și a sectoarelor economice în care reducerea 
emisiilor de carbon este atât urgentă, cât și 
greu de realizat (există probabilitatea ca pe-
trolul să rămână în mixul energetic chiar și în 
anul 2050, însă cu o pondere mult mai scăzu-
tă ca în prezent).

Prof. asociat dr. ing. Valentin-Paul 
Tudorache, 

Universitatea Petrol – Gaze 
din Ploieşti,

Vicepreşedinte al Sucursalei AGIR 
Prahova

Valorifi carea potențialului hidrogenului și rolul 
gazelor regenerabile într-un viitor energetic curat, 

sigur și accesibil la nivel global
În ultimii ani, mai mulți factori – guvernele naționale și companiile din sectorul energetic –

s-au reunit pentru a stimula interesul față de mai buna folosire a hidrogenului și gazelor regenera-
bile. În prezent, cum bine se știe, hidrogenul este utilizat mai ales în rafi narea petrolului și pentru 
producerea de îngrășăminte chimice. În viitorul apropiat, hidrogenul curat (hidrogen regenerabil
sau hidrogen verde, produs prin electroliza apei folosind electricitate din surse regenerabile și 
care nu emite gaze cu efect de seră în timpul producerii) oferă noi oportunități de reproiectare în 
sectorul energetic, promovând diversifi carea aprovizionării și contribuind la crearea unor lanțuri 
de aprovizionare stabile și sigure.

Source: www.google.com (processing)

Source: www.google.com
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www.google.com
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Contribuții românești la îmbogăți
Ștefan Lupașcu (Stéphan

Ştefan Lupaşcu a fost un fi losof român cu o operă vastă, 
care a uimit lumea academică a unei întregi epoci. El estompa 
liniile care marcau granițele dintre domeniile științei, scopul 
său constituindu-l lărgirea continuă a orizontului cunoașterii. 
Rămâne, însă, puțin cunoscut în țara noastră, deoarece s-a 
făcut prea puțin de-a lungul anilor pentru a se informa pu-
blicul larg despre contribuția sa deosebit de importantă la 
îmbogățirea patrimoniului cultural-științifi c universal. 

Se cuvine, deci, să ne aducem propria contribuție la 
cunoașterea activității sale, începând cu datele biografi ce 
esențiale.

Ştefan Lupaşcu s-a născut la 11 august 1900, la Bucureşti, 
fi ind urmaşul unei vechi familii boiereşti moldovene. Părinţii 
săi, Alexandru Lupaşcu, avocat şi deputat liberal, şi Alexandri-
na Ciculescu s-au bucurat de apreciere și prestigiu încă de la 
începutul secolului precedent. Cei doi au avut doi fi i, pe Henri 
şi pe Ştefan. Doar al doilea va avea o viaţă lungă în care îşi va 
putea urmări și împlini mai ales interesele academice, în vreme 
ce primul, Henri, va muri la 27 de ani de tuberculoză, în timpul 
studiilor la Paris. Bunicul pe linie paternă al lui Ştefan Lupaşcu 
a fost liberalul Alexandru Lupaşcu, preşedinte al Curţii de Con-
turi, prieten apropiat al lui Ion C. Brătianu. 

Pe linie maternă, Ştefan Lupaşcu provine dintr-o familie 
greacă cu nume romanizat, Alde Lupasco-Massot, după cum 
scrie Mihai Sorin Rădulescu într-o lucrare dedicată fi losofu-
lui, Strămoşii lui Stephane Lupasco, din volumul Genealogii.

Fraţii Lupaşcu, Henri şi Ştefan, au studiat la început cu 
profesori particulari, pentru ca mai apoi să fi e daţi la şcoală. 
Între 1913 și 1915, urmează liceul Sfântul Gheorghe
din Bucureşti, iar verile şi le petrec la Ţibana, pe pro-
prietatea familiei Ghica, alături de Lili Teodoreanu şi 
fi icele lui Delavrancea.

 Se pare că, încă de la 14 ani, tânărul Ştefan 
Lupaşcu ar fi  început să îi citească pe Kant, Spinoza, 
Bergson, Aristotel, Schopenhauer.

 În 1916, din cauza condiţiilor ce se impuneau în 
Primul Război Mondial, familia ajunge la Paris, după 
un drum anevoios prin Sankt Petersburg, Finlanda, 
Norvegia şi Anglia. Aici, mama celor doi băieţi va da 
lecţii de pian în particular; fusese eleva celebrului mu-
zician César Franck, după cum scrie Oana Soare în 
volumul „Infi nitul şi experienţa. Stéphane Lupasco şi 
corespondenţii săi“. 

Ştefan Lupaşcu se înscrie la Liceul Buff on din 
Paris, unde, în 1920, susţine bacalaureatul.

Doi ani mai târziu, în 1922, tatăl său moare. 
Începând cu 1920, Ştefan Lupaşcu va urma, în paralel cu 

cursurile Facultății de Litere de la Sorbona, și cursurile unei 
facultăți de științe exacte.  Între 1924 şi 1927, obține certifi cate 
de absolvire a cursurilor de psihologie, estetică şi ştiinţa artei, 
morală şi sociologie, fi losofi e generală şi logică, precum şi de 
matematică, fi zică şi biologie. În 1928, își ia licența în litere, 
după cum notează Oana Soare, în acelaşi volum. 

Debutează în poezie în 1926, cu volumul Dehors, iar trei 
ani mai târziu se căsătoreşte cu Georgette Ghica, soră vitregă 
a vărului său primar, Gregoire Ghica.

 În 1935, Lupaşcu  îşi susţine doctoratul în litere la 
Sorbona, în domeniul logică şi epistemologie, avându-l ca 
profesor pe Abel Rey. Lucrarea sa, Du devenir logique et 
de l’aff ectivite, este publicată la scurt timp după susţinere, 
la Editura Vrin, fi ind foarte apreciată de fi zicianul Louis de 
Broglie şi de fi losoful Emile Brehier. 

În acelaşi an, mama sa, Alexandrina, moare în România. 
În vara anului 1937, participă la cea de-a noua ediţie a 

Congresului Internaţional de Filosofi e Descartes, prezidată de 
Henri Bergson, unul dintre cele mai mari congrese de acest 
tip, unde Lupașcu va susţine o comunicare despre dubla ca-
uzalitate la Descartes, ideile sale impresionând 
asistenţa. 

La scurt timp divorţează de Georgette pentru 
a se căsători, la Paris, cu pictoriţa Yvonne Bosc, 
editor şi, pentru o perioadă, coordonatorul Editurii 
Stock. Cei doi vor avea împreună o fi ică, pe Alde 
Lupasco Massot. 

Între 1937 şi 1939, Lupaşcu  va colabora cu 
diverse publicații literare din România, precum 
Revista Fundaţiilor Regale și Viaţa Românească. 
În 1939,  revine în țară şi își îndeplinește stagiul 
militar la Turnu Măgurele, în Regimentul 2 de Ar-
tilerie Uşoară. Îşi va obţine un document medical, 
datat – după cum scrie Oana Soare –  23 decem-
brie 1939, în care a fost prezentat drept suferind 
de o serie de boli imaginare. Documentul este 
aprobat în 1940, ceea ce i-a permis să evite par-
ticiparea la război.

Între 1946 – 1956, Lupasco a fost  cer-
cetător la  Centre National de la Recherche 
Scientifi que (C.N.R.S.) la secţiunea de epistemologie. Cerce-
tător principal nu a ajuns, însă, din cauză că lucrările sale nu 
au putut fi  încadrate într-un anumit domeniu. Astfel, a părăsit 
C.N.R.S. în 1956. 

„Infl uenţa lui Stéphane Lupasco asupra culturii franceze 
este considerabilă, dar, în majoritatea cazurilor, subterană. In-
clasabil, Lupasco era considerat fi losof de către fi zicieni şi fi -
zician de către fi losofi , şi, mai grav încă în atmosfera franceză, 
de dreapta de către intelectualii de stânga şi de stânga de către 
cei de dreapta. La intersecţia culturii franceze cu cea română, 
a culturii ştiinţifi ce cu cea umanistă...“, scrie fi zicianul şi fi lo-
soful Basarab Nicolescu despre Lupașcu.

La 12 martie 1947, a primit cetăţenia franceză. 

În 1960, Lupașcu are parte de debutul său internaţional, 
odată cu scrierea eseului Cele trei materii, care va fi  publi-
cat în spaniolă, franceză, italiană, portugheză. Conform lui 
Lupașcu, materia ar putea fi  caracterizată în trei forme diferite 
şi distincte: materia microfi zică, materia macrofi zică şi mate-
ria biologică. Întreaga materie se prezintă sub forma unui sis-
tem energetic care are diverse straturi (quark, proton, neutron, 
atom, moleculă, celulă...), după cum explică Paul Langevin. 

Cercetarea ştiinţifi că, în viziunea lui Lupașcu, nu se ocu-
pă cu noţiunea şi natura energiei, iar tot sistemul energetic de-

pinde de forţe antagonice, antagonismul fi ind indispensabil în 
formarea sistemelor fi zice. 

Nimeni nu poate tăgădui faptul că Ştefan Lupaşcu a 
introdus un ferment revoluţionar în cadrele logicei omului. 
Gânditorul român a pus în lumină defi nitivă semnifi caţia fi -
losofi că a evoluţiei ştiinţei moderne, între om şi univers, el 
a stabilit o legătură cu totul nouă, care obligă spiritul nostru 
să renunţe la obişnuinţele raţionale de odinioară pentru a 
le substitui unei mecanici intelectuale a contradicţiei şi a 
bătăliei logice. 

„Ştefan Lupaşcu a dăruit acestei înnoiri un caracter de 

izbăvitoare evidenţă“, spunea Ion Haralamb, la Radio Europa 
Liberă, în noiembrie 1960, despre fi losofi a lupasciană, citat 
de Oana Soare.

Conform fi icei sale, Lupașcu era obsedat de moarte şi 
metafi zică, fi ind iubitor de literatură şi muzică. Se pare că, în 
tinereţe, Lupașcu a scris opere de teatru, nuvele şi un roman, 
dar care nu s-au păstrat. Cât despre înfăţişarea sa fi zică, fi ica 
lui spunea că, în tinereţe, acesta era frumos, profund şi brili-
ant, un senzualist, dovada fi ind că în anii ʼ20, adaugă Alde, 
cântărea 90 de kilograme.

Pictorul Georges Mathieu este o altă personalitate a 
Parisului dintre multe altele care l-au admirat pe Lupașcu. 
Mathieu s-a întâlnit cu fi losoful român într-o braserie, după ce 
i-a luat numărul de telefon de la Emil Cioran, prin anii ʼ50. Fi-
losoful avea să îi expună pictorului ideile sale despre nevroză 
şi nebunie, Mathieu îl descrie ca pe un om binevoitor şi jovial, 
corpolent, care fuma adesea pipă. 

O altă personalitate a Parisului care l-a respectat şi admi-
rat pe Lupașcu a fost şi renumitul suprarealist André Breton, 
care a recunoscut rapid importanţa fi losofi ei românului pentru 
înţelegerea artei. Într-un interviu publicat în Madrid, în 1950, 
Breton face referire la una dintre cărţile lui Lupasco, și anume 
Logică şi contradicţie.

„În ochii artiştilor, această carte va fi  de un imens interes 
pentru stabilirea şi clarifi carea conexiunii «cele mai enigma-
tice» care există între valorile logice şi contradicţiile ei, pe de 
o parte, şi datele emoţionale, pe de altă parte“, scria André 
Breton despre cartea lui Lupașcu, în Anthologie de l’humour 
noir, Paris, 1950.

Lupașcu i-a stârnit interesul şi lui Salvador Dali, care 
a vrut să ştie cât mai multe despre mecanica cuantică, lucru 
care s-a regăsit şi în unele dintre operele sale consacrate, 
precum Galatea în sfere. Se pare că astfel de picturi se da-
torează şi lui Lupașcu, care s-a văzut cu Dali de câteva ori, 
vizitându-l, alături de familie, chiar şi la casa pictorului din 
Cadaques.

Impresionat de cunoştinţele fi losofului, Dali l-a invitat să 
facă parte din Academia de Arte Frumoase, alături de Chirico, 
Ionesco şi Labisse. De asemenea, în 1978, l-a invitat la emi-
siunea sa, O mie şi una de viziuni ale lui Dali, unde a încheiat 
îndemnând telespectatorii să citească neapărat Lupașcu.

După cum am mai informat, în deschiderea Zilelor 
Academiei de Științe Tehnice din România, manifestare 
desfășurată online, președintele ASTR, Mihai Mihăiță, a 
prezentat o comunicare consacrată ilustrului om de știință 
și cultură român Ștefan Lupașcu. În continuare, prezentăm 
această comunicare.

Anii formării pentru viață 
și știință

O operă inter
și multidisciplinară

O personalitate complexă, 
un destin unicat

Salvador Dali (stânga) și Ștefan Lupașcu
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irea culturii și științei universale: 
ne Lupasco; 1900 – 1988)

„Aţi întunecat în chip magistral lumina!“, i-a spus picto-
rul spaniol fi losofului. 

Lupașcu, un iubitor de literatură, a avut legături puternice şi 
în această zonă, unde poate cea mai puternică a fost, pe lângă cea 
cu poetul de origine evereiască Benjamin Fondane (Fundoianu), 
cu un alt compatriot de-al său, Eugène Ionesco. 

Lupașcu a avut rolul său în naşterea teatrului absurd al 
lui Ionesco, cei doi având lungi discuţii fi losofi ce. 

În Eugene Ionesco – mistic sau necredincios, de Marguerite 
Jean-Blain, autoarea subliniază rolul pe care Lupașcu l-a avut în 
itinerariul spiritual al lui Ionesco, acela de a-i da o viziunea asu-
pra lui Dumnezeu.

Numele lui Lupașcu, precum şi unele dintre ideile sale, 
se regăsesc în piesa lui Ionesco Victimele datoriei, creată la 
Teatrul din Cartierul Latin. 

De asemenea, în volumul Sub semnul întrebării, apărut la 
Editura Humanitas, Ionesco descrie o conversaţie tipică între el şi 
prietenul său. „Filozoful Ştefan Lupaşcu mă asigură că într-o zi i 
s-a întâmplat ceva extraordinar. O lingură i-a scăpat din mâini şi 
n-a ajuns până la pământ. A dispărut. El confi rmă că este eveni-
mentul cel mai ciudat pe care l-a putut cunoaşte vreodată. Este 
convins că lingura a dispărut în lumea negativă. «Da, îmi spu-
ne el, este o structură care s-a dezintegrat; din punct de vedere 
ştiinţifi c, este de înţeles». Nu era o structură, îi spun, erau două 
structuri, chiar legate una de alta, este mult mai greu de accep-
tat. «Una trebuie s-o fi  tras după sine pe cealaltă, îmi răspunde 
Lupaşcu», scria Eugène Ionesco“.

Pentru alţii, însă, Lupaşcu avea să fi e un ajutor nu doar în 
ceea ce privea scriitura, ci chiar pentru supravieţuire. 

În 1944, Lupașcu încearcă să îi elibereze pe Fondane și pe 
sora sa Lina, din lagărul de la Drancy. Împreună cu Emil Cioran 
și cu soția „ariană“ a lui Fondane, Lupașcu obține de la poliţia 
franceză aprobarea pentru eliberarea poetului, nu însă și a surorii 
sale, pentru că aceasta nu era cetățean francez. Nevrând să-și 
părăsească sora, Fondane refuză eliberarea. Au fost amândoi 
deportați la Auschwitz, unde Linei i s-a pierdut urma. Benjamin 
avea să moară gazat la Birkenau, la 2 octombrie 1944.

În 1947, îi apare volumul Logique et contradiction.
În 1951, publică Le principe d'antagonisme et la logique 

de l'énergie – Prolégomènes à une science de la contradiction. 
În paginile acestei cărți își enunță pentru prima dată principiul 
antagonismului, pe bazele căruia fundamentează o logică 
non-aristotelică (a terțului inclus).

În 1952, candidează, fără succes, la Collège de France.
În 1953, primește titlul de Ofi țer al Academiei Naționale 

de Educație.
În 1960, apare Les trois matières, 

carte prin intermediul căreia Lupașcu 
se face cunoscut și apreciat pe plan 
internațional. Începe procesul de tradu-
cere a operei sale în diferite limbi (spa-
niolă, germană, italiană, portugheză, 
română). Acestei cărți îi urmează:

L'énergie et la matière vivante
(1962);

Science et art abstrait (1963);
La tragédie de l'énergie (1970);
Qu'est-ce qu'une structure?

(1971);
Du rêve, de la mathématique et de la mort (1971);
L'énergie et la matière psychique (1974).
Opera sa a fost admirată de-a lungul timpului de către 

diferiți oameni de știință, fi losofi , poeți, pictori, teologi, prin-
tre care se numără: Bernard d'Espagnat, Basarab Nicolescu, 
Edgar Morin, Gilbert Durand, Georges Mathieu, Salvador 
Dali, Michel Camus, Thierry Magnin etc.

În 1976, i se gravează o medalie de către James Guitet 

(Club Français de la Médaille), pe o față afl ându-se efi gia lui 
Ștefan Lupașcu, iar pe cealaltă față formulele fundamentale 
ale logicii terțului inclus.

În 1978, i se gravează a doua medalie, La technique con-
tradictoire.

Îi apar Psychisme et sociologie (1978) și L'univers 
psychique (1979).

În 1984, primește Premiul Academiei Americane de Arte 
și Științe.

În 1986, publică ultima sa carte, L'homme et ses trois 
éthiques, în colaborare cu Solange de Mailly-Nesle și Basarab 
Nicolescu.

În 1987, devine membru fondator al Centre International 
de Recherches et Études Transdisciplinaires (C.I.R.E.T.).

Lupaşcu s-a integrat destul de repede în cultura franceză, 
însă nu şi-a uitat compatrioţii care au ajuns şi ei în Paris din 
cauza exilului. Vintilă Horia a fost unul dintre intelectualii ro-
mâni ajutaţi de Lupaşcu, în 1966. 

Acesta avea să întrebe frecvent despre binefăcătorul lui, 
întrebându-l  adesea pe Basarab Nicolescu ce mai ştie despre el.

La fi nalul anului 1988, Lupaşcu este internat în spital, iar 
la scurt timp, pe 7 octombrie 1988, va muri.

În timpul vieții, a fost redactor la Revue philosophique
din Paris; membru al Comitetului de redacție al revistei Ring 
des Arts (Cercul de Artă Contemporană, Zürich), apoi mem-
bru în Consiliul de redacție al revistei 3e Millénaire.

„Vestea pe care mi-o dai mă umple de 
tristeţe. Nu ştiam că Lupaşcu e internat. De 
alaltăieri de cînd am primit scrisoarea ta nu 
fac decît să scriu despre el. A fost una din per-
soanele care au infl uenţat mult asupra schim-
bării produse în mine acum aproape douăzeci 
de ani. După aceea, contactul prelungit în 
timp, atît cu cărţile, cît şi cu persoana lui, atît 
de autentică şi de fermecătoare, au completat 
procesul acelei schimbări“, nota Vintilă Horia, 
într-o scrisoare adresată lui Basarab Nicoles-
cu, redată pe convorbiri-literare.ro.

Ștefan Lupaşcu a avut o minte care a im-
presionat nume mari ale unei întregi epoci şi a 
avut norocul unei vieţi tihnite care i-a permis 
să creeze o operă vastă, lipsită totuşi de unitate, 
căci, cu fi ecare scriere, fi losoful estompa liniile 
ce marcau graniţele din domeniu, scopul său fi -
ind cunoaşterea. Mulţi i-au admirat opera şi au 
devenit prieteni cu el: André Breton, Benjamin 
Fondane, Constantin Noica, Georges Mathieu, Salvador Dali, 
Vintilă Horia, Munir Hafez, Julien Alvard, Emil Cioran, Mircea 
Eliade, Pius Servien, Virgil Ierunca, Maurice Nadeau, Edgar 
Morin, Alain Bosquet sau Robert Gallimard. Boris Vian şi Octa-
vio Paz au fost şi ei infl uenţaţi de scriitura fi losofului român care 

rămâne, însă, puţin cunoscut, fără 
ca oamenii să îi cunoască contri-
buţia imensă adusă patrimoniului 
universal.  

Nicolae Steinhardt i-a recu-
noscut şi el imensa valoare, nu-
mindu-l un fi ziolog al universu-
lui, admirându-l pentru viziunea 
sa asupra lumii, pentru felul în 
care, cu datele pe care le-a extras 
din această lume, a elaborat legi 
cu sens despre aceasta. 

„Lupaşcu e un sintetizator. 
A cuprins cu mintea tot ce este nou şi semnifi cativ în ştiinţa con-
temporană. Asemenea unui mare artist, a tratat un portret exact 
şi întreg al cosmosului văzut de vremea noastră (un cosmos în 
care se manifestă viaţa şi gîndirea). El nu a descoperit elemente 
ori fapte, ci, din datele care i-au stat la dispoziţie, a elaborat 
(propus) legile cele mai probabile, cele mai probabil în vigoare. 
A înţeles şi explicat (cu vervă şi putere) sistemul de funcţionare 
a vieţii şi universului“, îl descria Steinhardt pe Ştefan Lupaşcu. 

„Există un univers Lupaşcu, după cum există un univers 
newtonian ori un cosmos de Sitter. Lupaşcu, de mă pot ex-
prima astfel, e un fi ziolog al universului, al funcţionării sale. 
Ne-a deschis ochii asupra faptului acestuia ajuns acum evident 
că viaţa şi lumea sînt construite pe, cu şi în sisteme. Nimic nu 
poate fi inţa dacă nu are la bază un sistem anume, un anume 
sistem de sisteme“, mai spunea Nicolae Steinhardt.

„Lupașcu este cel mai mare gânditor al secolului al XX-lea 
și lasă cu mult în urma lui pe de-alde Sartre, Husserl, Mer-
leau-Ponty și alți succesori ai fenomenologiei, ori ai structu-
ralismului.“ – Georges Mathieu 

„Reconcilierea științei și a fi losofi ei, [...] nevoia de a dota 
știința cu o teorie capabilă să îmbrățiseze fenomenele înre-
gistrate – nu există un contemporan care să i se fi  dăruit cu 
mai multă pasiune decât Ștefan Lupașcu.“ – Alain Bosquet, 
Stéphane Lupasco et les trois matières

„Metodologia sa [a lui Ștefan Lupașcu] de gândire și 
interpretare a lumii își propune să abordeze epistemologic 
aproape toate domeniile realității și cunoașterii umane.“ – Va-
sile Sporici, Postfață la Logica dinamică a contradictoriului.

„Într-o lume în care fi losofi a se face cu istoria fi losofi ei,  adi-
că prin autofecundație, mergând până la 
autodevorare (Heidegger), [...], el (Ștefan 
Lupașcu) aduce prospețimea și ingenuita-
tea unui principiu pe care nu l-a scos din 
istoria fi losofi ei, nici din științe, dar pe care 
îl rabate asupra amândurora.“ – Constantin 
Noica, Cuvânt înainte la Logica dinamică 
a contradictoriului.

* * *
Elvețianul Jean Piaget – cunoscut 

pentru contribuțiile sale din domeniul 
epistemologiei și psihologiei dezvoltă-
rii – preluând refl ecția profesorului său, 
Ștefan Lupașco – privind investigarea na-
turii la diferite trepte de magnitudine, în 
anul 1970 a formulat, pentru prima dată, 
termenul de transdisciplinaritate.

Un apropiat al său, fi zicianul și fi lo-
soful Basarab Nicolescu, ajunge să defi -
nească transdisciplinaritatea cu ajutorul a 

trei postulate metodologice: unu – existența mai multor niveluri 
de realitate și de percepție, cu legi specifi ce (infi nitul mic, scala 
umană, infi nitul mare); doi – logica terțului inclus și trei – com-
plexitatea.

 Secolul nostru, dominat de frământare, hiperspecializare 
(8000 de discipline academice), goana după efi ciență și profi t, 
a ajuns la răscruce.

Prin conceptul de transdisciplinaritate, Basarab Niculescu 
ne amintește de frumusețea întregului și ne avertizează că dog-
matismul, aroganța și lipsa de toleranță pot naște confl icte al că-
ror potențial distructiv este imprevizibil și incalculabil, iar perico-
lul este cât se poate de real.

Transdisciplinaritatea încearcă să creeze condițiile dialo-
gului pentru supraviețuire prin toleranță.

Cu ocazia Zilei francofoniei, în data de 24 martie 2010, 
la sediul UNESCO din Paris, a avut  loc un Congres dedicat 
marelui fi lozof de origine română Stéphane Lupasco, cu tema 
„À la confl uence de deux cultures – LUPASCO aujourd'hui“.

Lucrările au analizat impactul fi losofi ei treimii incluse 
a lui Stéphane Lupasco în lumea picturii, literaturii, teatrului, 
eticii, logicii, teoriei limbajului, teologiei, psihanalizei, epis-
temologiei și transdisciplinarității.

Mă opresc aici, amintindu-vă că, despre transdisciplinari-
tate am vorbit la conferința cu această temă de acum trei luni.

Mihai Mihăiță

Deschidere spre 
universalitate, recunoaștere 
internațională

În lumea literară, idei 
novatoare și prietenii trainice

Gânduri despre 
Ștefan Lupașcu

Citate din opera lui Ștefan Lupașcu

„Cine stăpânește contradicția [...], stăpânește lu-
mea.“ – Ștefan Lupașcu, Tragedia energiei

„Nu materia conține o dialectică [...], ci dialectica 
este cea care creează materia.“ – Ștefan Lupașcu, Logica 
dinamică a contradictoriului

„Dacă există energie, există antagonism, contradicție 
și sistem.“ – Ștefan Lupașcu, Cele trei materii

„Totul este legat în lume [...], bineînțeles, dacă lu-
mea e logică.“ – Ștefan Lupașcu, Principiul antagonismului 
și logica energiei
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(Urmare din pag. 1)
echipa ADR va lucra la realizarea unei 
platforme online dedicate acestui Catalog 
Naţional. Platforma va permite cetăţenilor 
şi companiilor să identifi ce precis fi ecare 
dintre serviciile publice oferite de statul ro-
mân, instituţia care îl prestează, precum şi 
accesarea directă a serviciilor publice deja 
digitalizate“, a spus Octavian Oprea, preşe-
dintele ADR.

Potrivit unui comunicat al ADR, ana-
liza arată: ▪ care sunt cele mai accesate ser-

vicii publice; ▪ care servicii publice sunt di-
gitalizate; ▪ câte servicii publice presupun o 
taxă sau sunt gratuite; ▪ câte servicii publice 
pot fi  achitate online.

Această primă versiune a Catalogului 
Naţional al Serviciilor Publice afi şează nu-
mărul serviciilor completate de ministerele 
şi instituţiile lor subordonate din adminis-
traţia centrală – atât numărul total, cât şi 
numărul de servicii publice completate de 
fi ecare instituţie în parte. Odată cu rafi narea 
şi actualizarea datelor introduse, Catalogul 

Serviciilor Publice va benefi cia de versiuni 
ulterioare.

„Datele necesare au fost colectate de 
la instituţiile şi autorităţile publice centrale 
responsabile (inclusiv instituţiile subordo-
nate/coordonate/sub autoritate), printr-un 
proces direct de completare într-o platformă 
informatică, prin urmare, responsabilitatea 
acurateţei şi a corectitudinii acestor date este 
în sarcina instituţiilor raportoare. Încadrarea 
în categoria servicii digitalizate/parţial digi-
talizate sau nedigitalizate relevă accepţiu-

nea fi ecărei instituţii în parte asupra acestui 
concept. Ca notă generală, distincţia a fost 
stabilită în funcţie de gradul de sofi sticare 
a serviciului public, fi ind identifi cate ca di-
gitalizate/parţial digitalizate acele servicii 
care au cel puţin gradul 1 de sofi sticare“, se 
menționează în comunicat.

Catalogul inventariază serviciile oferite 
cetăţenilor şi companiilor, fi ind un instru-
ment esenţial pentru măsurile şi acţiunile gu-
vernamentale în ceea ce priveşte transforma-
rea digitală şi debirocratizarea administraţiei. 

Maximum 10% din populația activă a României 
este pregătită pentru meseriile viitorului, pentru economia digitală 
♦ Profesia de inginer se va afl a, și în anii următori, în topul celor mai bine plătite joburi

ADR a fi nalizat prima versiune 
a Catalogului Național al Serviciilor Publice

♦ Statul român oferă cetățenilor și companiilor peste 2300 de servicii publice 

Maximum 10% din populaţia activă 
a României este pregătită în prezent pentru 
meseriile viitorului, pentru economia digita-
lă, efectul fi ind acela că mulţi dintre români 
riscă, în următorii ani, să îşi piardă locurile 
de muncă, potrivit unei analize realizate de 
compania de consultanţă Frames şi platforma 
de e-learning Digital HR – un proiect fi nan-
ţat de Uniunea Europeană. „Analişti de date, 
software developers, specialişti Big Data, ex-
perţi în digital transformations, profesionişti 
în digital sales şi marketing online, inovation 
creators, supraveghetori de calitate. Sunt doar 
câteva dintre joburile din noul val tehnologic 
care, pentru mulţi dintre români, reprezintă o 
necunoscută. Sunt meserii bine plătite, pe care 
multe dintre companiile româneşti şi interna-
ţionale le oferă şi pentru care, din păcate, nu 
găsesc mulţi candidaţi. De ce? Pentru că, în 
România, prea puţini sunt cei care se adaptea-
ză cerinţelor pieţei muncii“, se arată în anali-
ză, conform unui comunicat. 

Autorii analizei menționează că, po-
trivit datelor publicate de Eurostat, numai 
1,6% dintre angajaţii din România au urmat, 
în 2019, forme de formare profesională. Spre 
comparaţie, în Suedia, procentajul este de 
37%, în Elveţia de 39,4%, iar media Uniunii 
Europene este de 14,8%. În Bulgaria, pon-
derea angajaţilor care au urmat cursuri de 
pregătire a fost de 2,3%, în Polonia de 7,7%, 
iar în Ungaria de 7,3%. „Deşi există o gamă 
largă de cursuri de pregătire, multe dintre ele 
gratuite şi disponibile online, în domenii pre-
cum IT, suport tehnic, marketing, Securitate 
Cibernetică Industrială, Tranziţia la Industry 
4.0, Dezvoltarea digitală a produselor, Fabri-
caţia digitală a produselor, Vânzări, Finanţa-
rea afacerii şi Elaborarea planului de afaceri, 
mult prea puţini români încearcă să se speci-
alizeze într-o meserie de viitor. Motivele sunt 
legate, în principal, de timpul redus pe care îl 
au la dispoziţie, de lipsa de atractivitate a do-
meniului sau, pur şi simplu, de faptul că sunt 
confortabili cu jobul pe care îl au în prezent“, 
a declarat Ligia Neacşu, unul dintre coordo-
natorii programului Digital HR. 

Numai 3,4% dintre șomerii 
din țara noastră au urmat cursuri 
de pregătire profesională
O altă statistică a Eurostat arată că, în 

țara noastră, numai 3,4% dintre şomeri au 

urmat forme de pregătire profesională, un 
nivel similar cu cel din Ungaria (3,4%), dar 
cu mult sub cel din Polonia (8,2%). În com-
paraţie, 57,5% dintre suedezi s-au pregătit, 
în 2019, pentru a-şi găsi un loc de muncă. 
Media la nivelul UE este de 14,8%. 

Dincolo de cursurile de pregătire or-
ganizate de companiile de profi l din mediul 
privat, care acoperă în prezent o gamă largă 
de meserii cerute de piaţa forţei de muncă, 
şi statul oferă cursuri de pregătire gratuite 
în diverse domenii. Conform datelor Agen-
ţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă (ANOFM), în primele nouă luni ale 
anului 2021, numai 14 668 de persoane au 
participat la aceste cursuri. Dintre aceştia, 
10 088 sunt şomeri, 
iar 2376 sunt per-
soane benefi ciare de 
formare la locul de 
muncă prin progra-
me de ucenicie. 

Din cele 688 
programe de formare 
profesională gratui-
te, printre cele mai căutate au fost cele de in-
spector/referent resurse umane – 925 parti-
cipanţi; îngrijitor spaţii verzi – 876; agent de 
securitate – 865; operator introducere, pre-
lucrare, validare date – 677; lucrător în co-
merţ – 638; competenţe cheie – comunicare 
în limba română – 423; instalator instalaţii 
tehnico sanitare şi gaze – 241. „Prezenţa jo-
bului de inspector/referent resurse umane în 
topul meseriilor pe care românii au vrut să 
le înveţe în 2021 are legătură cu legislaţia 
românească, care prevede ca fi rmele să aibă 
în organigramă o persoană desemnată să se 
ocupe cu resursele umane şi care să aibă ca-
lifi care de profi l. E surprinzător faptul că în 
clasament nu există meserii precum cele de 
muncitori în construcţii – zidar, parchetar, 
tâmplar, fi erar-betonist etc., extrem de cău-
tate în prezent“, a afi rmat Adrian Negrescu, 
managerul Frames. 

Dincolo de joburile care au legătură, în 
principal, cu zona serviciilor, şi acolo unde 
ANOFM joacă un rol important, în celelalte 
sectoare ale economiei, cererea de forţă de 
muncă este tot mai mare, iar oferta este, din 
păcate, tot mai redusă. „Retailul, Transpor-
tul şi Logistica, Prestările de servicii, Indus-
tria alimentară şi IT/Telecom se afl ă în topul 

solicitărilor de angajaţi specializaţi pentru 
care companiile găsesc cu mare greutate 
candidaţi. Nevoia de specializare este sem-
nifi cativă“, a precizat Ligia Neacşu. 

Analiza semnalează şi că, potrivit 
experţilor de la Centrul European pen-
tru Dezvoltarea Formării Profesionale, 
printre joburile cu mare căutare în viitor 
se afl ă cele de analişti de date şi dezvolta-
tori software, operatori de maşini şi roboţi, 
angajaţi specializaţi în suport în domeniile 
tehnologice, specialişti în marketing digi-
tal, Big Data, experţi în digital transfor-
mations, profesionişti în digital sales şi mar-
keting online, innovation creators. La mare 
căutare se vor afl a şi angajaţii care lucrează 

în domenii specifi ce, precum să-
nătatea, prestările de servicii către 
populaţie, vânzări online/offl  ine 
şi domeniile creative. 

„A patra revoluţie industri-
ală a început deja. Industry 4.0 
este o realitate, iar schimbările 
sunt similare celor declanşate de 
revoluţia industrială. Am trecut 

de la cai şi trăsuri la automobile, de la lu-
mânare la curentul electric, de la ziarele pe 
hârtie la internet. În Industry 4.0, multe din-
tre joburile actuale vor dispărea în următorii 
10 ani şi vor apărea altele, care necesită noi 
aptitudini“, relevă autorii studiului. 

Experţii Digital HR susţin că, până în 
2030, robotizarea şi platformele software 
integrate vor duce la dispariţia, în linii mari, 
a activităţilor umane repetitive, precum 
cele din agricultură, asamblarea industrială, 
confecţii şi alte industrii. De asemenea, vor 
dispărea mare parte din joburile asociate cu 
gestiunea contractelor, contabilitate, activi-
tăţi profesionale din administraţia publică şi 
companii. 

La nivel global, între 400 
și 800 de milioane de locuri 
de muncă vor fi  pierdute 
ca urmare a automatizării, 
până în 2030
Conform estimărilor McKinsey Global 

Institute (MCI), la nivel mondial, între 400 
şi 800 de milioane de locuri de muncă vor 
fi  pierdute ca urmare a automatizării până 
în 2030. Doar 5% dintre ocupaţiile actuale 
vor fi  automatizate. În plus, vor fi  create alte 

locuri de muncă. „Marea provocare, pen-
tru angajatori, guverne şi populaţie, este că 
multe dintre locurile de muncă viitoare nu 
au fost încă defi nite, unele nici măcar nu au 
fost inventate. Singura certitudine este că 
lucrătorii de mâine vor trebui să aibă abili-
tăţi tehnice şi competenţe digitale, comple-
tate de o fl exibilitate în gândire, pricepere în 
rezolvarea problemelor“, arată analiza. 

CEO, medic chirurg, manager tehnolo-
gia informației, software developer, inginer 
şi analist fi nanciar se vor afl a, şi în viitor, 
în topul celor mai bine plătite joburi. „Deşi 
multe dintre joburile care astăzi există vor 
fi  automatizate până în 2030, acest lucru nu 
trebuie să ne sperie. Schimbările, de cele 
mai multe ori înseamnă progres şi trebuie 
să le acceptăm şi să ne adaptăm. Să urmezi 
un curs online de pregătire, în timpul liber, 
după programul tău, reprezintă o soluţie 
care, în viitor, poate să îţi ofere o alternati-
vă la jobul actual, o soluţie mai bine plătită. 
Trebuie doar să îţi doreşti să te specializezi 
în mai multe domenii, să înveţi să fi i fl exi-
bil, să te adaptezi schimbărilor prin care tre-
ce societatea“, afi rmă Ligia Neacşu. 

Economia digitală ar 
putea reprezenta, în 2030, 
cel puțin 20% din PIB-ul 
mondial
Economia, în 2030, va fi  conectată la 

tehnologie, la internetul 6G, la serviciile 
cloud. Asta va însemna că angajaţii vor tre-
bui să ştie să folosească calculatorul, aplica-
ţiile de lucru, să efectueze diferite operaţiuni 
folosindu-se de inteligenţa artifi cială. „De la 
vânzătorul de la magazin la managerul de 
vânzări, de la angajatul din agricultură la cel 
care lucrează în fabrică, activitatea tuturor 
va fi  susţinută cu ajutorul roboţilor, aplicaţi-
ilor software, inteligenţei artifi ciale. Să ma-
nevrezi un robot care culege cartofi i, să lu-
crezi cu robotul care asamblează maşini, să 
foloseşti o aplicaţie online prin intermediul 
căreia gestionezi relaţia cu clienţii – astfel 
de activităţi sunt deja obişnuite în alte ţări şi, 
cu siguranţă, vor fi  implementate şi la noi“, 
a subliniat Adrian Negrescu. Conform unui 
studiu Frames, realizat recent, economia di-
gitală ar putea reprezenta, în 2030, cel puţin 
20% din PIB, cu un plus de aproximativ 50 
de miliarde de euro la Produsul Intern Brut. 
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Rata de reducere a emisiilor de carbon la 
nivel global a ajuns la 2,5% în 2020, în creștere 
ușoară comparativ cu nivelul din 2019, de 
2,4%, pe fondul reducerii cererii de energie din 
primul an marcat de pandemie, arată cel mai 
recent raport PwC Net Zero Economy Index. 
Cu toate acestea, statele sunt încă departe de 
progresul necesar pentru limitarea creșterii 
temperaturii globale cu cel mult 1,5 oC, așa 
cum a fost convenit prin Acordul de la Paris.

„Cele mai mari 30 de economii la nivel 
mondial au alocat 4,8 trilioane de dolari, în-
semnând aproape o treime din totalul sumelor 
pe care le-au lăsat în economie prin stimuli 
fi scali, anul trecut, pentru a sprijini politicile 

de mediu, în principal prin măsuri de efi ciență 
energetică, precum soluții de încălzire cu 
energie verde a locuințelor sau achiziția de 
vehicule electrice. Astfel de investiții pot 
oferi un impuls pe termen scurt economiei, 
oferind în același timp noi locuri de muncă, 
un acces mai larg la energie, creștere econo-
mică, dar contribuie și la reducerea emisiilor 
pe termen lung“, a declarat Dinu Bumbăcea, 
Country Managing Partner la PwC România.

Indicele PwC arată că rata de decarbona-
re ar trebui să ajungă la 12,9% anual, de peste 
cinci ori mai mare decât în 2020, astfel încât 
emisiile să scadă la jumătate până în 2030 și 
să ajungă la zero până în 2050. Doar două 

state la nivel mondial, Mexic și Indonezia, au 
înregistrat rate de decarbonare de două cifre, 
de 12,4% și, respectiv, 10,6%, ca urmare a 
restricțiilor economice im-
puse de pandemie. Aceste 
rezultate sunt o situație izo-
lată, mai degrabă decât o 
dovadă a unei tendințe pe 
termen mai lung, avându-se 
în vedere că ambele țări au 
anunțat în 2021 planuri de 
investiții în producția de combustibili fosili.

Cererea globală de energie a scăzut cu 
4,3% în 2020, ducând la o scădere a emisiilor 
globale totale, însă estimările arată o creștere 
cu 4,6% în 2021, condusă de piețele emer-
gente și economiile în curs de dezvoltare.

Autorii raportului remarcă faptul că, în 
timp ce impactul COVID-19 continuă să fi e 
resimțit în întreaga lume, multe țări au ridi-

cat restricțiile, ceea ce a dus 
la o revigorare atât de nece-
sară a activității economice, 
dar și o revenire a emisiilor. 
În ultimii zece ani, PwC Net 
Zero Economy Index a mo-
delat datele privind creșterea 
economică și emisiile de CO2

legate de energie, în raport cu ratele nece-
sare pentru atingerea obiectivelor Acordului 
de la Paris. Raportul urmărește modul în 
care economiile fac progrese în procesul de 
reducere a dependenței dintre creșterea eco-
nomică și cea a emisiilor de carbon.

Înmatriculările de autoturisme au în-
registrat un salt de 0,7%, în primele zece 
luni ale anului, comparativ cu aceeaşi pe-
rioadă din 2020, iar maşinile electrifi cate 
au consemnat o creştere a vânzărilor de 
94%, pe o cotă de piaţă de 12,8%, arată 
datele centralizate de Asociaţia Producă-
torilor şi Importatorilor de Automobile
(APIA). La categoria autoturisme, în luna 
octombrie a acestui an, s-a înregistrat un 
volum de 9496 unităţi, cu 23,5% mai mic 
decât în luna similară din 2020, însă, pe 
ansamblul celor zece luni din 2021, există 
o creştere generală de 0,7%.

În funcţie de tipul de combustibil al 
autoturismelor înmatriculate, în perioada ia-
nuarie-octombrie, ponderea celor cu motori-
zare pe benzină a înregistrat o creştere de 0,4 
puncte procentuale (pp) faţă de primele zece 
luni din anul anterior, ajungând la 66,9%. Au-
toturismele cu motoare diesel au consemnat o 
scădere de 6,6 pp şi o cotă de 20,3% din total. 

Pe de altă parte, autoturismele „electrifi -
cate“, respectiv cele electrice (100% şi hibri-
de plug-in), precum şi cele full hybrid (care 
dispun şi de propulsie electrică fără încărcare 
din sursă externă) ajung să deţină, după pri-
mele zece luni din 2021, o cotă de piaţă de 
12,8%, dublu în comparaţie cu acelaşi inter-
val din anul trecut (6,6%). 

„Ca şi în anul 2020, când, deşi s-a înre-
gistrat o scădere a achiziţiilor de autoturisme 
în general, cele 
«verzi» au per-
format, în anul 
2021, achiziţiile 
din această ca-
tegorie aproa-
pe s-au dublat 
(+94%), comparativ cu perioada similară 
a anului trecut. În acest context, este de re-
marcat creşterea importantă a autoturismelor 
plug-in hybrid (+233,6%)“, se menţionează 
în analiza APIA. 

Schimbările climatice pot avea în ur-
mătorii ani un impact major asupra resur-
selor de apă din România, arată cele mai 
recente studii efectuate 
de Administraţia Na-
ţională Apele Române
(ANAR) şi Institutul 
Naţional de Hidrologie 
şi Gospodărire a Ape-
lor (INHGA). Fenome-
nele extreme, secete şi 
inundaţii, vor conduce 
la creşterea temperaturii apelor şi la varia-
ţii semnifi cative în regimul precipitaţiilor, 
subliniază reprezentanţii ANAR, într-un 
comunicat postat pe pagina de Facebook a 
instituţiei. Potrivit acestora, efectele imedia-
te vor fi : creşterea frecvenţei şi amplitudinii 
inundaţiilor, inclusiv a inundaţiilor rapide; 
mărirea în intensitate şi durată a secetelor; 
accentuarea impactului surselor de poluare 

cu efecte negative directe atât asupra dispo-
nibilului apei, cât şi asupra calităţii şi biodi-
versităţii acvatice. 

Pe termen lung, efectele 
extreme pot schimba distribu-
ţia speciilor acvatice, crescând 
riscul de apariţie şi dezvoltare 
a speciilor invazive. „În actu-
alele proiecte ale Planurilor 
actualizate de Management 
ale Bazinelor Hidrografi ce
(2021), afl ate în dezbatere pu-

blică pe site-ul www.rowater.ro, specialiştii 
de la Apele Române prezintă măsuri concrete 
de atenuare şi adaptare la schimbările clima-
tice. Acestea sunt incluse în Planul de acţiuni 
de combatere a efectelor schimbărilor clima-
tice aferent Strategiei Naţionale a României 
privind Schimbările Climatice 2016 – 2020, 
afl ată în prezent în curs de actualizare“, se 
menţionează în comunicat.

Raport CE: Regenerabilele depășesc combustibilii 
fosili ca sursă principală de energie a UE

Comisia Europeană (CE) a adoptat, zi-
lele trecute, rapoartele privind starea uniunii 
energetice în 2021, care evaluează progresele 
înregistrate de UE în realizarea tranziției către 
o energie curată, la aproape doi ani de la lan-
sarea Pactului verde european, informează un
comunicat al Executivului comunitar. „Deși
se înregistrează o serie de tendințe încuraja-
toare, vor fi  necesare eforturi mai mari pentru
a atinge obiectivul pentru 2030 de reducere
a emisiilor nete cu cel puțin 55% și de reali-
zare a neutralității climatice până în 2050, iar
datele vor trebui analizate cu atenție anul vi-
itor pentru a se identifi ca tendințe pe termen
mai lung după pandemia de COVID-19“, se
menționează în comunicat.

Raportul arată că, în 2020, sursele re-
generabile de energie au depășit pentru pri-
ma dată combustibilii fosili ca sursă prin-
cipală de energie în UE, generând 38% din 
energia electrică, față de 37% în cazul com-
bustibililor fosili. Până în prezent, 9 state 

membre ale UE au eliminat deja cărbunele, 
alte 13 s-au angajat să îl elimine treptat până 
la o anumită dată, iar 4 analizează posibile 
calendare de eliminare. În 2020, emisiile de 
gaze cu efect de seră din UE-27 au scăzut 
cu aproape 10% față de 2019, o scădere 
record a emisiilor din cauza pandemiei de 
COVID-19, aducând reducerea globală a 
emisiilor la 31% comparativ cu 1990.

Anul trecut, consumul de energie pri-
mară a scăzut cu 1,9%, iar consumul fi nal 
de energie cu 0,6%. Cu toate acestea, ambe-
le cifre depășesc traiectoria necesară pentru 
atingerea obiectivelor UE pentru 2020 și 
pentru 2030, iar eforturile trebuie susținute 
în continuare în această direcție la nivelul 
statelor membre și al UE. Subvențiile pen-
tru combustibilii fosili au scăzut ușor în 
2020, din cauza reducerii consumului total 
de energie. Subvențiile pentru energia din 
surse regenerabile și pentru efi ciența ener-
getică au crescut în 2020.

Raportul din acest an este publicat în 
contextul unei creșteri a prețurilor la energie 
în Europa și în întreaga lume, determinată în 
mare măsură de creșterea prețurilor la gaze. 
Deși se preconizează că această situație va fi  
temporară, ea aduce în lumină dependența 
UE de importurile de energie, care a cres-
cut la cel mai înalt nivel din ultimii 30 de 
ani, precum și importanța tranziției către 
o energie curată pentru a spori securitatea
energetică a UE. Potrivit celor mai recente
date, sărăcia energetică afectează până la 31
de milioane de persoane din UE, chestiune
care va rămâne în centrul atenției, având în
vedere provocările economice ale pandemiei
de COVID-19 și situația actuală a prețurilor.
Iată de ce, în recenta sa comunicare privind
prețurile energiei, CE a pus un accent puter-
nic pe protejarea consumatorilor vulnerabili.

Raportul privind starea uniunii ener-
getice analizează modul în care politicile 
privind energia și clima au fost afectate de 

pandemia de COVID-19 în ultimul an și 
prezintă progresele legislative substanțiale 
înregistrate în ceea ce privește continuarea 
eforturilor UE de decarbonizare. De ase-
menea, raportul ia act de eforturile politice 
depuse pentru a asigura faptul că programe-
le UE de redresare post-COVID integrează 
mai mult ca oricând obiectivele formulate în 
materie de climă și de energie.

Raportul privind starea uniunii ener-
getice analizează cei cinci piloni ai uniu-
nii energetice: accelerarea decarbonizării, 
în principal prin intermediul schemei UE 
de comercializare a certifi catelor de emi-
sii (ETS) și al surselor regenerabile de 
energie; creșterea efi cienței energetice; 
îmbunătățirea securității și siguranței ener-
getice; consolidarea pieței interne; cerceta-
rea, inovarea și competitivitatea. El iden-
tifi că, de asemenea, viitoarele domenii de 
acțiuni prioritare pentru realizarea Pactului 
verde european.

APIA: Vânzările de autoturismele 
ecologice au crescut în România 

cu 94%, în primele zece luni

PwC: Rata de reducere a emisiilor de carbon 
la nivel global a ajuns la 2,5% în 2020

ANAR: Schimbările climatice 
pot avea în următorii ani 

un impact major 
asupra resurselor de apă 

din România
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CALEIDOSCOP  CALEIDOSCOP

● Ministerul Energiei a prezen-
tat la Expo Dubai conceptul Sistem 
Integrat Stație de Pompare Epurare 
(SISPE). România îşi propune să aducă în aten-
ţia publicului internaţional o abordare profund 
conectată la viitor, centrată pe un sistem energetic 
independent, au menționat reprezentanții Ministe-
rului Energiei. SISPE reprezintă o soluţie de dez-
voltare urbană inteligentă fi ind destinat comunită-
ţilor locale, unităţi administrativ-teritoriale (UAT) 
şi se integrează cerinţelor viitorului. Sistemul este 
autonom energetic folosind trei surse de alimentare 
energie electrică în cascadă: energie solară/eoliană 
+ mediu stocare + generator pe bază de GPL. Pro-
iectul este dezvoltat de un consorţiu şi conţine: sis-
tem hibrid de producere energie electrică (panouri
fotovoltaice + microturbină eoliană); mediu de sto-
care (9 kW – 35 kW); staţie de pompare/epurare.

● Defi cit de experți tehnici în di-
verse domenii. Ministrul Dezvoltării, Lu-
crărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a 
declarat recent că țara noastră se confruntă cu un 
defi cit considerabil de experți tehnici. „Din totalul 
de experţi tehnici, atestaţi în prezent, peste 50% au 
peste 70 de ani. În plus, în acest moment, în 24 
de judeţe din ţară nu există niciun expert specia-

lizat pe securitatea 
la incendiu şi sunt 
foarte puţin experţi 
în securitatea clădi-
rilor la cutremur“, a 
menționat ministrul. 
În acest context, 
ministerul de resort 

va organiza o sesiune de atestare tehnico-profe-
sională a verifi catorilor de proiecte şi a experţi-
lor tehnici, în perioada 18 – 21 decembrie 2021. 
Examenele se vor susţine conform calendarului 
şi regulilor sesiunii de atestare tehnico-profesio-
nală 2021, publicat pe site-ul ofi cial al MDLPA 
(https://bit.ly/3bBVymn). Lucrările candidaților 
vor fi  evaluate de alte comisii decât cele care vor 
organiza susţinerea testelor. 

● Eurostat: 5,9% dintre locuitorii
UE nu benefi ciază de sufi cientă lumi-
nă naturală în locuința lor. Anul trecut, 
5,9% dintre locuitorii UE au declarat că nu benefi -
ciază de sufi cientă lumină naturală în locuinţa lor, 
ceea ce înseamnă că locuinţa era mult prea întune-
coasă, aceasta fi ind considerată o problemă pentru 
o gospodărie, arată datele publicate de Eurostat.
Potrivit acestor informații, în 2020, peste 10%
dintre locuitorii Spaniei considerau că locuinţa lor
este mult prea întunecoasă (10,6%), acesta fi ind
cel mai ridicat nivel înregistrat de o ţară membră
a UE. Spania este urmată de Franţa (9,5%), Mal-
ta (9,4%) şi Ungaria (7,7%). La polul opus, ţările
membre unde cei mai puţini locuitori consideră că
locuinţa lor este mult prea întunecoasă sunt Slova-
cia (2,6%), Italia (2,6%), Cipru (2,8%). România
este aproape de media din UE, astfel că, în 2020,
5,2% dintre români apreciau că nu benefi ciază de
sufi cientă lumină naturală în locuinţa lor. Accesul
la lumina naturală în locuinţă îmbunătăţeşte starea
de sănătate şi, de asemenea, poate ajuta la îmbună-
tăţirea efi cienţei energetice prin reducerea nevoii
de lumină artifi cială.

Departamentul pentru Dezvoltare 
Durabilă din cadrul Guvernului Româ-
niei a organizat, în parteneriat cu Primă-
ria Municipiului Buzău, videoconferinţa 
Educaţia Viitorului pentru Dezvol-
tare Durabilă. Şcoala Circulară, 
model de bună practică în educaţia 
de calitate. Prin acest demers, or-
ganizatorii au dorit să supună dez-
baterii necesitatea promovării edu-
caţiei pentru dezvoltare durabilă în 
economia circulară, să promoveze 
dezvoltarea urbană integrată şi pri-
ma şcoală circulară din România ca 
model de bună practică. 

Conceptul de „Şcoală Circula-
ră“ este relativ nou şi descrie un circuit 
economic în care, încă din faza de de-
sign, totul se proiectează în aşa fel încât 
ceea ce intră într-un produs sau proces 
se încadrează în una din două categorii: 
fi e este o componentă biodegradabilă, 
fi e este o componentă cu 100% potenţi-

al de reciclare. Principalele facilităţi ale 
acesteia sunt: ♦ amenajarea unui sistem 
de înmagazinare a apei meteorice pentru 
uz menajer şi rezerva intangibilă de apă 

de incendiu prin reţea de captare a apei 
din toată incinta, inclusiv clădiri, platfor-
me betonate, reţea apă menajeră şi reţea 
stingere incendiu. Concret, apa folosită 
la toaletele elevilor va fi  asigurată din re-
zerva strânsă din apa meteorică. Tot din 
acest bazin va fi  asigurat şi necesarul de 

apă pe care unitatea trebuie să-l aibă şi 
să-l folosească în cazul producerii unui 
incendiu. De asemenea, tot cu apa me-
teorică colectată va fi  irigată şi sera di-

dactică, construită în ultimele luni, în 
cadrul acestui proiect, în curtea şcolii; 
♦ întregul consum de energie al unităţii
de învăţământ va fi  asigurat de canti-
tatea de energie produsă cu ajutorul
panourilor fotovoltaice montate pe clă-
dire. Numărul total de panouri fotovol-
taice care vor fi  instalate pe acoperişul
clădirii este de 83 de bucăţi, cu puterea
instalată de 325 Wp/panou, rezultând o
putere de 27 kWp. Instalația fotovolta-
ică cu puterea instalată de 27 kWp va

genera anual o energie totală de aproxi-
mativ 32 MWh; ♦ s-a implementat şi un 
sistem de gestiune selectivă a deşeurilor 
pe multifracţii care va ajuta atât la educa-
ţia copiilor, cât şi la realizarea de econo-
mii la bugetul şcolii; economia circulară 
produce zero deşeuri.

Un punct de atracție pentru pasionații 
de tehnică și istorie: Expoziția „Imperiul 

Roman – Tehnologia Învingătorilor“

Prima școală circulară din România, 
la Buzău

Actualitatea nemijlocită ne oferă 
prilejul ca în fi ecare ediție a publicației 
noastre să consemnăm evenimente din 
sfera cultural-științifi că desfășurate 
pe întreg cuprinsul țării, ca expresie 
a eforturilor îndreptate spre diminua-
rea efectelor celui de-al patrulea val al 
pandemiei COVID-19. În acest mod, 
segmente reprezentative ale societății 
demonstrează – prin fapte – că nu ne 
confruntăm cu o fatalitate, că există re-
surse organizaționale, științifi ce și etice 
care permit să se creeze, să se consolide-
ze și să se extindă numeroase „oaze“ de 
normalitate.

În rândurile unor asemenea exem-
ple se înscrie Expoziția Imperiul Ro-
man – Tehnologia Învingătorilor, des-
chisă publicului larg, până la fi nalul 
acestui an, la Casa Oamenilor de Știință
(aparținând de Academia Română), im-
punătorul edifi ciu de lângă Parlamentul 
României.

Ideea de bază a acestei impresi-
onante expoziții constă în relevarea 
adevărului istoric, potrivit căruia vici-
situdinile vremurilor pot fi  învinse mai 
ales de organizațiile statale capabile să 
promoveze progresul științifi co-tehnic 
în condițiile specifi ce epocilor în care au 
fi ințat. Imperiul le-a fost – și în aceas-
tă privință – referențialul de necontestat 
tuturor statelor care l-au urmat, inclusiv 
aici, în spațiul carpato-dunăreano-pon-

tic. În subsidiar, expoziția demonstrează 
valabilitatea aserțiunilor referitoare la 
rolul deosebit de important al confruntă-
rilor militare în stimularea inventivității 
tehnice și tehnologice, cu efectele ei 
prelungite, benefi ce în viața cotidiană a 
generațiilor care s-au succedat de-a lun-
gul secolelor și mileniilor.

În expoziția despre care relatăm 
sunt prezentate 
echipamente mi-
litare, „mașini“ 
de luptă, ar-
muri, uniforme, 
catapulte, pre-
cum și hărți ale 
comandanților 
de oști, alte măr-
turii despre  ceea 
ce a adus nou și 
avansat Imperiul Roman, ca dovadă a 
capacității geniului uman de a-și valorifi -
ca spiritul creativ. Toate elementele care 
atestă factorii decisivi ai victoriilor Ar-
matei Romane sunt încadrate, fi resc, în 
ansamblul vieții de zi cu zi a cetățenilor 
Imperiului, un mod de trai care a lăsat 
urme puternice nu numai pe continentul 
european, ci în întreaga lume.

În timp ce la București este deschi-
să Expoziția Imperiului Roman – Teh-
nologia Învingătorilor, la Cluj-Napoca 
poate fi  vizitată, la Casa de Cultură 
a Studenților, Expoziția Leonardo da 

Vinci și mașinăriile sale – Invențiile Ge-
niului Renascentist. Această expoziție va 
fi  „transportată“ la București la începu-
tul lunii februarie 2022, în continuarea 
demersului cultural-științifi c reprezen-
tat de cuceririle din domeniu în timpul 
existenței Imperiului Roman. În acest 
mod se va realiza mai bine legătura or-
ganică dintre epocile istorice, linia me-

reu ascendentă a progresului întregii 
umanități.

Organizatorul acestei prestigioase 
manifestări este Centrul Cultural și de 
Tineret Ștefan Iordache, instituție care 
s-a remarcat recent și prin reușita Festi-
valului Național de Teatru pentru Tineret.
Cum se vede, avem de-a face și cu un
exemplu de completare reciprocă a pre-
ocupărilor de natură științifi co-tehnică și
cultural-artistică de înaltă calitate. Sunt,
pe fond, mărturii despre unitatea univer-
sală a cunoașterii, ca factor motrice al
progresului întregii umanități.




