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…..28 iunie 2016, în continuarea inexorabilului , adică obiceiului 

nostru – sâc – cu adunările, întâlnirile, spectacolele, sau cum vreţi 

să le mai spuneţi, o parte dintre noi ne-am revăzut la Casa Diham, 

locaţie care, bag seama, că le cam rezistă…… 

De data aceasta, date fiind temperaturile diurne, gazdele noastre au 

mutat “scena” pe terasa măricică din…. dotare, unde ne-am cam 

înghesuit prieteneşte, (mai erau şi alţii) aşa după cum este şi firesc.  

     Personal, datorită unor “încurcături” de agendă ale Ilenei şi… 

evident, traficului local, am ajuns mai tîrziu cu câteva zeci de minute 

şi am găsit  “echipa de serviciu” instalată comod, cu bericile la 

îndemână şi comenzile date… Bine cel puţin că am devenit mai 

indulgenţi cu întârziaţii ; altfel… tardus adventus, osas !  

Cât despre participanţii zilei, se poate observa, de pe copertă şi 

lista de participanţi că nucleul mecanicilor este aproape complet. 

Cei care totuşi nu sunt prezenţi, au desigur motive solide; ca de 

exemplu Stănel Bone, care, într-o convorbire telefonică, mi-a 

spus că are un conflict, pe cât de neplăcut, pe-atât de exasperant cu 

o afecţiune virală…. “din maiu’ ăsta nenorocit”  care parcă nu se mai 

isprăveşte !  

-De asemenea, am primit un telefon care mărturisesc, mi-a făcut 

multă plăcere, de la Zeno Pircea, colegul de grupă, cu care am 

reuşit, împreună, să “fundamentăm” o prietenie literalmente 

nealterată de “balastul” de timp care s-a scurs ! Mi-a făcut o mare 

bucurie, drept dovadă că am simţit nevoia s-o impart şi cu voi, dragi 

colegi care citiţi aceste rânduri. 

-Un alt coleg cu care am făcut un schimb de corespondenţă, este 

Sergiu Lipcan; am purtat o corespondenţă e-mail. Mi-a trimis un 

material – text şi foto – de volum, pe care intenţionează să-l 

utilizeze la elaborarea răspunsului său la Mesajul adresat cu ocazia 

evenimentului din septembrie. 

Profit şi eu de ocazie pentru a vă reaminti că termenul limită de 

transmitere a răspunsului s-a apropiat la….mai puţin de 40 de zile ! 

 

-Acum, o veste tristă: 

La19 iunie 2016, s-a stins din viaţă 

 

Devenit student al anului III, Mecanică, grupa 570, a avut o carieră 

profesională plină, marcată de responsabilitatea conducerii unei 

Centrale Industriale cu o importanţă aparte pentru economia  

industrială din ultimile decenii ale sec. XX.  

DUMNEZEU SĂ-L IERTE ŞI SĂ-L ODIHNEASCĂ ! 
 

Au participat : 

 Vasile ALEŞINCU, Florian DRĂGĂNESCU, Constantin 

DUMITRU, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi şi Vali 

GHEORGHE, Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel MIRON, 

Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, Lucia şi Ionel 

STĂNESCU, Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU (17) 

     

Marţi…

. 
Sursa: MECANICII‟61, Anul 12, # 121, iulie 2016 EE          Radu GRUIA 

Valeriu (Mache) Matache 
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Anda Gavroche vs  Jorj Psihologu‟ ! 

Dorel Miron şi Nae Enescu 
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Nina Olaru prinde o zi fastă! 

Neveste....deloc disperate, ca-n filmele americane ! 
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Colocviu ...tripartit: Sile, Nelu şi Popicu‟ 

Autoevaluare  a momentului : nimic roz la orizont ! 
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„Generalul de brigadă” Dumitru, 

victorios în  campania de vară 2016. 

Costel Marin cu Florin Drăgănescu : 

elocvenţă tranchilizantă octogenarilor.  
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Adian Popa şi Dorel Miron. 

Uimire ? Sau atac psi ? 

Dorel Miron şi Nae (Zâmbăreţu‟) Enescu 
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SISTEME DE NAVIGAŢIE PRIN SATELIT 
 

   Prin sistem de navigație prin satelit (numit și sistem de poziționare globală prin satelit) se 

înțelege un sistem independent care calculează poziția geospațială a obiectelor de pe pământ 

sau din aer cu ajutorul semnalelor receptate de la sateliți de navigație sau de la așa-numiții 

pseudoliți (relee terestre cu funcționalitate similară). Un astfel de sistem ajută și la 

orientarea sau dirijarea vehiculelor, navelor în largul oceanelor, rachetelor etc. 

   Pentru stabilirea unei poziții receptorul trebuie să recepționeze semnale (poziția și ora) 

simultan de la cel puțin 4 sateliți. Micile diferențe dintre semnale sunt apoi folosite la 

deteminarea poziției receptorului. 

  Sistemul militar american GPS este răspândit și în Europa. Deși GPS dispune de o mare 

exactitate la stabilirea poziției, pentru aplicațiile civile din Europa se pune la dispoziție o 

acuratețe mult mai redusă. 

 

 Simulare cu 24 de sateliți (câte 4 sateliți pentru fiecare 

din cele 6 orbite) 

Acronimul GPS este specific unui anumit system de 

navigaţie prin satelit – şi anume celui care aparţine 

Departamentului de Apărare al Statelor Unite – adică 

armatei americane. Asta înseamnă că aceasta ar putea 

oricând întrerupe sau modifica condiţiile de acces al 

civililor, de exemplu, la  sistemul pe care l-a finanţat şi 

lansat începînd cu 1978 şi 1985. Costul global al 

sistemului este declarat la nivel de 12 miliarde de dolari, iar menţinerea sa în stare 

funcţională, 2 milioane de dolari pe zi.  

În 1978 au fos lansaţi pentru testarea tehnologiei de localizare şi navigaţie, un număr de 12 

sateliţi GPS, denumiţi Block 1. Dintre aceştia, unul nu ajuns pe orbită, dar ceilalţi 11 au 

funcţionat conform aşteptărilor, demonstrând că tehnolgia este viabilă. Începând din 1989 

aufost lansaţi sateliţii GPS din generaţia următoare, Block II După 9 satelişi din generaţie, s-a 

trecut la modernizarea lor, Block IIA, 

care a cuprins un nr. e19 sateliţi. Ultimul satelit din prima generaţie fiind retras în 1995. Un 

satelit din noul Block IIR, a fost pierdut la lansare  în 1997, după care 12 sateliţi de acest tip 

au fost lansaţi până în 2009., construiţi de Locheed Martin. Spre deobire de ceilalţi construiţi 

de Boeing. Consorţiul celor doi constructori – United Launch Alliance – operează cele două 

vehicule Atlas şi Delta , folosite pentru lansări de sateliţi GPS şi alte încărcături ale armatei. 

Sursa: MECANICII‟61, Anul 12, # 121, iulie 2016 EE                                                 INTERNET        

Technologie
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Au urmat 8 vehicule noi din Block IIR-M, între 2005 – 2009, după care Boeing a început o 

nouă serie – Block II-RF – care urmează să conţină 12 sateliţi (dintre care 10 au şi fost 

lansaţi). Din 2017 va începe lansarea lansarea sateliţilor din generaţia Bloch IIIA, pentru care 

Locheed Martin a primit deja o comandă de 32 de sateliţi noi, cu o durată preliminată de 

viaţă de 15 ani. 

În prezent se află în serviciu  31 de sateliţi GPS activi, numărul maxim pentru care fost  

proiectat întregul system. USA 2013 lansat în martie 2009, este păstrat pe o orbită de 

rezervă, gata de a fi activat în caz de necesitate. Între timp lansările continua pentru că 

sateliţii vechi trebuie adesea retraşi din uz. Pentru o funcţionare la parametrii normali, 

constelaţia are nevoie de minimum 24 de sateliţi activi. Condiţia este ca deasupra unui punct 

să fie,  permanent, cel puţin 3 (de preferat 4) sateliţi GPS activi. În caz contrar, sistemul 

încetează să fie global, devenind unul de navigaţie regional. 

Pe lângă sateliţii aflaţi pe orbită, la sol există o staţie principală de control, 12 antene de 

comandă şi control şi 16 staţii de monitorizare care asigură buna funcţionare a întregului 

ansamblu de system GPS. 

 

Sisteme în funcţiune pe plan mondial 

Sistem 
Țara sau 

teritoriul 

Data intrării în 

funcțiune 

   Nr. sateliților (incl. 

    geostaționari) 

Acuratețe 

 

NAVSTAR SUA 
Cl. 1 din 1995, 

Cl. 2 din 2012 
 24 activi, 4 de rezervă 3–15 m 

GPS SUA 1993  31 în funcțiune 
până la 50 m pentru 

uz civil  

GLONASS Rusia 
Cl. 1 din 1993, 

Cl. 2 din 2012 
 23 în funcțiune 

până la 55 m 

(orizontal) pentru 

uz civil[4] 
 

Galileo Europa din 2013 
2 în funcțiune,  

30 planificați 

până la 7 m 

(orizontal)   

BeiDou 1 

(regional) 
China 

2012 (regional) 

2020 (global) 
8 în funcțiune, 35 planificați 

ca. 10 m pentru uz 

civil  

Sateliți quasi-

zenit (regional) 
Japonia 

2013 (primul 

satelit lansat 

2010) 

1 în funcțiune, 7-8 planificați 
până la 1 m (în 

combinație cu GPS)  

IRNSS 

(regional) 
India 

 

7 planificați (3 geostaționari și 4 

MEO) (prima lansare planificată 

pentru 2011) 

până la 20 m 
 

DORIS 

(regional) 
Franța 

    

Compass 

(global) sau 

 Bei Dou 2 

China 

35 planificați  
(5 GEO, 30 

MEO) 

2015 10 m 
 

 

 

Cum funcţionează un sistem de navigaţie prin satelit ? 

Spre deosebire de o reţea de telecomunicaţii, avantajul unui system de navigaţie prin satelit 

constă în faptul că datele se transmit unidirectional – de la satelit spre receptoare – ceace 

reduce semnificativ consumul de energie. Faptul reprezintă un avantaj considerabil deoarece 

permite scăderea dimensiunilor şi deci, a costurilor receptorului. Acest fapt are multiple 

repercursiuni de ordin practic, deoarece permite diseminarea receptoarelor GPS într-o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistem_de_naviga%C8%9Bie_prin_satelit#cite_note-4
https://ro.wikipedia.org/wiki/GPS
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multitudine de aplicaţii specifice, cum ar fi telefonia mobilă, automobile, calculatoare, reţele 

de monitorizare, etc. 

Dar cum funcţioneaă un system de navigare prin satelit? Până la urmă este un fel de minune 

modernă, pentru că foloseşte multe dintre tehnologiile care, pur şi simplu nu existau acum 

câteva decade. Începând de la rachete , care au fost dezvoltate doar în ultimile 5-6 decade, 

până la ceasuri atomice şi teoria relativităţii. Da, selfiurile cu check-in (geotagging) sau 

navigarea comodă printr-un oraş necunoscut, nu ar fi posibile fără teoria relativităţii. 

     Pentru un system de navigaţie prin satelit, cuvântul cheie este timpul. În ultimile decenii 

au fost făcute progrese enorme în tehnologii de măsurare cât mai precisă a timpului. 

Ceasurile atomice, fără de care navigaţia prin satelit n-ar exista, pot măsura timpul cu o 

precizie de ordinal miliardimilor de secundă. Simplificând, lucrurile se prezintă astfel: 

un receptor GPS primeşte, în mod constant, semnale radio de la 3 (de obicei 4 sau mai 

mulţi) sateliţi GPS poziţionaţi corespunzător deasupra sa. Semnalele poartă  codul de 

identificare al  fiecarui satelit în parte şi momentul în care a fost emis de satelitul respectiv. 

Astfel, receptorul deţine informaţia când a fost emis semnalul şi având codul de identificare, 

determină şi poziţia exactă a locaţiei din care a fost emis.. Aceasta se petrece deoarece 

receptoarele deţin o bază de date cu poziţia exactă a fiecărui satelit din constelaţia cu care 

lucrează, (ceace presupune că  ceasul receptorului este sincronizat cu ceasurile de la 

bordurile sateliţilor). Receptorul compară momentele de emitere (de pe satelit) şi recepţie 

la bordul său. Datorită vitezei de deplasare a luminii( cu care se propagă undele radio) , 

receptorul poate determina distanţa dintre el şi fiecare dintre cei 3 sau 4 sateliţi de la care 

primeşte semnale. Având coordonatele exacte ale sateliţilor şi distanţele faţă de fiecare 

dintre acestia, receptorul poate să-şi determine poziţia într-un system de referinţă tri- 

dimensional (dacă se află doar 3 sateliţi deasupra receptorului, acesta îşi poate stabili poziţia 

doar în plan bi-dimesional, adică fără altitudine). 

     Astăzi, navigaţia prin satelit există datorită rachetelor, miniaturizării în electronică, dar şi 

teoriei relativităţii; funcţionarea sistemului este, probabil, cea mai clară  validare a acestei 

teorii (dacă nu ar fi aplicate corecţii relativiste la determinarea poziţiilor sateliţilor pe orbite, 

în câteva zile erorile cumulate ar fi atât de mari, încât sistemul ar  deveni inutilizabil) 

În loc de concluzii. La fel cu internetul, GPS-ul a luat naştere în laboratoarele armatei 

americane şi apoi s-a extins, liber şi gratuit, în sectorul civil, unde a contribuit la dezvoltarea 

tehnologică a societăţii moderne. devenind un instrument indispensabil lumii în care trăim. 

Specia umană nu va renunţa niciodată la un asemenea instrument; sunt cunoscute deja, pro-

puneri pentru un system de navigaţie la nivel galactic, bazat pe pulsari, care va ajuta 

umanitatea să navigheze printre stele, în continuarea excepţionalului cumul de realizări ale 

minţii umane.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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DIESELGATE 
 

     Luna septembrie a anului 2015 va rămâne istorică pentru lumea auto, deoarece izbucni-

rea “scandalului WW” echivalează cu startul unei adevărate crize a maşinii convenţionale. 

După un secol de dominare categorică a motoarelor cu ardere internă, a venit momentul 

scadenţei –“Dieselgate” nu face altceva decât să pună în evidenţă limitele motoarelor obiş-

nuite, pericolele acestora în materie de poluare şi necesitatea de a fi înlocuite cu alte 

sisteme de propulsie – aşa zis – neconvenţionale.  

De fapt, lucrurile nu stau chiar aşa pentru că, în pofida sutei de ani  în care au dominat net 

lumea autovehicolelor, dezavantajele şi limitele lor conceptuale s-au manifestat frecvent şi 

insistent în ultimile decade ale sec.XX : este greu de crezut că lumea a ignorat atât de mult 

timp un parametru esenţial, ocultat pur şi simplu timp îndelungat de piaţa de specialitate, şi 

anume randamentul global al unui motor cu ardere internă ! L-a văzut cineva specificat în 

materialele de promovare sau  ofertele de piaţă ? Eu unul nu l-am văzut şi cred că intuiesc 

motivul : ştim cu toţii că ajunge la max. 30-35% din cel al unui motor electric cu performanţe 

comparabile ! Şi atunci ? Or fi existat interese uriaşe pentru păstrarea lor pe piaţă  atâta 

amar de vreme?  Cine ştie ? Tot ce se poate ! 

 

     Pe data  17 septembrie îşi deschidea porţile Salonul Auto de la Frankfurt, unde 

producătorii germani au uimit lumea cu noutăţile pe 4 roţi, multe dintre ele trimiţând 

publicul către un viitor complet nepoluant. Conceptele cu propulsie electrică ale Grupului 

Volkswagen , Porche Mission şi Audi e-tron quatro, au făcut rapid înconjurul lumii, 

prefigurând “zile grele” temerarilor de la “Tesla Motors”, producător american, apărut 

practic, de nicăieri,  VERSUS  Volkswagen, devenit Number One pe piaţa mondială.  Ajuns 

acolo, în special datorită indicatorului TDI. 

Dar…..la 18 septembrie, doar o zi mai târziu, EPA ( Agenţia Guvernamentală  pentru 

Protecţia Mediului din SUA) anunţa oficial, cu probe, că grupul Volkswagen se face vinovat 

de falsificarea testelor de măsurare a consumului şi poluării pentru aproape ½ miloane de 

maşini vîndute pe piaţa nord-americană ; motoare purtând indicativul TDI ! 

     Acest acronym-simbol, are şi el povestea lui. Foarte interesantă, pentru că, deşi motorul 

cu ardere internă a fost patentat de Karl Benz în 1886, fiind asociat în sec. XX cu noţiunea 

de “maşină”, adevărul istoric este un altul: maşina electrică a precedat-o pe cea conven-

ţională ! În prima decadă a sec. XX, în SUA, 40% dintre vehicule aveau tracţiune cu aburi, 

alte 40% erau electrice şi restul – 20% - aveau motoare cu ardere internă, alimentate cu 

petrol. Abia în decada 2-a, datorită preţului extreme de scăzut al petrolului, 99% dintre 

maşini aveau motoare cu ardere internă, propulsia electrică “sucombând” de la sine. 

Motorul Diesel a apărut în Europa prin anii „30 la echiparea utilitarelor (transport comercial, 

taxiuri, ambulanţe, etc.), iar pentru transportul persoanelor, la jumătatea secolului, introdus 

de Mercedes-Benz. Prima maşină  diesel, fabricată de VW, a fost Golf, lansată în 1976. 

La începutul anilor ‟80, motorul diesel a primit o turbină, iar 10 ani mai târziu şi injecţia 

directă care a “completat” faimosul TDI. Aceste perfecţionări au fost opera inginerilor de la 

VW, a cărui cifră de vânzări a “propulsat” firma pe prima poziţie mondială, după cum este 

cunoscut.  
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În ceace priveşte  ţara noastră, văzut prin prisma amatorului de automobil personal, lucrurile 

au avut o conotaţie diferită : opţiunea masivă pentru diesel, a fost justificată de...preţul la 

pompă considerabil  mai mic, în comparaţie cu benzina al motorinei. În plus, până să devină 

disponibilă maşina cu TDI, conducerea unui automobile diesel avea “particularităţi” specifice, 

de cele mai multe ori, acceptate în mod tacit şi …fără comentarii. Ca de exemplu, 

acceleraţia redusă la demaraj sau în marş. Indicatorul – arhicunoscut astăzi -  şi anume 

timpul de atingere al vitezei de 100Km/h, cu pornire de la 0,  nu era menţionat în nici-o fişă 

de caracteristici !!! Practic,  o depăşire pe şosea, reclama o distanţă considerabilă de parcurs 

pentru ca dieselul lent să atingă viteza necesară. 

Câteva cuvinte despre poluarea motorelor cu ardere internă. 

Semnalul pentru adoptarea de măsuri drastice pentru limitarea poluării a fost dat de ONU 

la începutul decadei 10 a sec. trecut. Însă deabia în 1992 a fost semnat un tratat mondial prin 

care se propunea reducerea reducerea emisiilor de gaze cu effect de sera. 

Fapt care, nu a “impresionat” prea mult industria auto, preocupată creşterea performanţelor 

şi reducerea costurilor maşinilor oferite pe piaţă. Totuşi, din cercetare, a venit, prin anii ‟50 

convertorul catalytic pentru motoarele pe benzină, care a început să fie aplicat pe maşinile 

de seria la începutul anilor ‟70.   Au fost inventate şi alte dispositive sau sisteme pentru 

reducerea poluării; dar….s-a ajuns, destul de repede la confruntare :  

SISTEM ANTI POLUARE vs PERFORMANŢE ! De ce ? Pentru că limitarea drastică a 

emisiilor antipoluante rezultate din arderea combustibilului presupune cele mai mari costuri 

din fabricarea uunui motor ! Asta se poate traduce prin expresia franceză “cul-du-sac” sau, 

în traducere “fără-ieşire” Şi atunci ? Ajungem la DIESELGATE ! 

     Primele semne de întrebare referitor la motoarele TDI ale VW au în început să apară 

încă de acum 2 ani, când în cadrul unor teste independente au fost constatate discrepanţe 

inacceptabile  între măsurătorile de laborator şi măsurătorile în condiţii reale – în unele 

cazuri, măsurătorile NOx erau chiar de 40 ori mai mari decât limitele maxim admise. 

EPA au sezisat Volkswagen cerînd rezolvarea problemelor. Oficialii Volkswagen au promis,  

susţinând ipoteza unor erori. Dar…. 

Cum a fost posibil ca o companie germană să rişte atât de mult ? Ei bine, din cauza lui 

Number One ! Mai ales pe piaţa americană unde VW nu reuşea să se impună. Pentru a 

contracara fenomenul propulsiei hibride al firmei Toyota, aplicat la Pryus, germanii au lansat 

idea“clean diesel”, pe o piaţă unde dieselul era asociat doar cu maşinile de transport sau 

pick-up-uri mari. Faţă de motorul pe benzină dieselul este avantajat de consumul mai redus 

de carburant şi de o eficienţă mai bună. În privinţa poluării stă mai bine doar la emisiile de 

CO2.. În rest are emisii NOx mai mari, iar particulele fine sunt cu mult mai mari decât cele 

ale motorului pe benzină. Cei de la VW au decis că pot obţine un diesel “curat” fără costuri 

suplimentare, folsind celebrul soft, care fraudează rezultatele testului de poluare. Şi au folsit 

softul respectiv încă din 2009 şi nu numai în SUA, ci şi pe piaţa mondială, unde, conform 

calculelor specialiştilor, cantitatea suplimentară de emisii poluante este similară cu cea 

produsă de 20 milioane de autoturisme. PentruVW, softul a mai însemnat şi un câştig 

competitiv faţă de concurenţă.Deşi este clar că VW A “furat startul” prin utizarea acestui 

soft şi a câştigat cotă de piaţă într-un mod nemeritat niciun CEO din industria auto nu a 

îndrăznit să acuze VW. Este un lucru care ascunde un adevăr suparator; probabil, toţi 
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industriaşii sunt, mai mult sau mai puţin, într-o situaţie similară.  Sunt, desigur mulţi care 

neagă vehement utilizarea vreunui soft, dar tac mâlc la întrebarea “consumurile declarate 

sunt reale ?”  

     Primul effect important al “Dieselgate” va 

fi înlocuirea actualelor sisteme de măsurare a 

consumurilor şi poluării cu unele noi şi cu  

mult mai drastice. Chiar poate cu un system  

universal valabil aplicat pe tot globul şi nu  

zonal, din anul viitor. 

Autorităţile sunt în alertă deoarece realizează 

că estimările de până acum privind gradul de  

poluare în transporturi sunt eronate;iar ajustă- 

rile lor ar putea duce la valori care să arate 

un pericol mare al po- 

luării globale.  

În decembrie va avea loc  

Cel mai mare summit 

dedicat schimbărilor 

climatice, unde ecoul 

Dieselgate ar putea for- 

ţa liderii lumii să ia de- 

cizii radicale, ca de exemplu 

introducerea unei taxe pe carbon. Am putea asista 

la creşterea vertiginoasă a preţurilor la carburanţi cu influenţe directe asupra costurilor 

vieţii. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a inclus motoarele diesel pe lista surselor periculoase 

care duc la apariţia cancerului. Deci, s-ar putea ca motorina să devină mult mai scumpă decât 

benzina. În SUA, datorită scadalului VW, motorul diesel a pierdut opţiunea publicului. Dar ce 

se va întâmpla în Europa, unde 50% dintre autoturisme sunt cu motor diesel? 

Un lucru este însă cert : arderea combustibililor în motoarele convenţionale, rămâne MULT 

mai poluantă decât motoarele electrice alimentate de la baterii. 

Pentru a scăpa de stigmatul Dieselgate şi de un posibil faliment, şansa VW este de a deveni 

rivalul numărul unu al lui Tesla Motors şi DE A ACCEPTA TACIT FINALUL DE CARIERĂ  

AL MOTOARELOR CONVEŢIONALE. Acest fapt va duce la o transformare rapidă şi 

profundă a lumii industriei auto. 

Este de aşteptat ca în urma Dieselgate,  autorităţile să facă eforturi mai mari pentru 

subvenţionarea maşinilor electrice şi a investiţiilor în surse regenerabile. 

Una peste alta Dieselgate este o pată neagră în istoria industriei auto. Iar Scandalul VW va  

rămâne cea mai neagră filă din istoria grupului german.  

Însă, comform principiului “orice rău are şi bine”, această situaţie se poate constitui într-o 

foarte bună oportunitate pentru propulsia electrică. 
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Voi încerca sa explic hoardei umaniste ce 

creatura este inginerul. Sa începem cu 

începutul… 

Scoala generala si liceul 

Foarte rar inginerul straluceste la învatatura, 

nu pentru ca nu ar avea materie cenusie 

deasupra gâtului, ci pentru ca nu suporta sa 

învete pe de rost texte si comentarii la limba 

româna, sau nume si ani la istorie. Asta nu 

înseamna ca uraste materiile respective – 

poate citi cu placere o carte, doar ca îl 

enerveaza notiunea de memorat. 

Nici matematica nu-i place în mod deosebit, 

pentru ca inginerul nu e tâmpit. Totusi, mate-

riile interesante, precum fizica (cu circuitele 

electronice mai ales), chimia (stiinta chestiilor 

care fac bum), sau informatica (echivalentul 

modern al magiei medievale) necesita mate-

matica, asa ca nu are de ales si o va învata. 

Desi nu va avea mediile cele mai mari din 

clasa, viitorul inginer va avea satisfactia ca el 

este posesorul unor cunostinte si abilitati pe 

care colegii lui le vad inaccesibile, si în acelasi 

timp poate sa-si spuna linistit ca nu ar fi o 

mare problema pentru el sa exceleze la 

celelalte materii, doar ca nu vrea. El e cool. 

Facultatea 

Inginerul nu se streseaza foarte mult în 

facultate… desi are de mers la laboratoare si 

are de facut proiecte. Indiferent cât de 

stresant este programul si cât de duri sunt 

profesorii, viitorul inginer va gasi întotdeauna 

timp pentru distractie, socializare, sau pur si 

simplu pentru stat degeaba. 

Pe când studentii celorlalte facultati sunt lipsiti 

de griji ca pasarea cerului, sau coplesiti de griji 

ca un animal ierbivor, viitorul inginer este 

echivalentul studentesc al animalului de prada: 

90% din timp doarme si se joaca, dar în restul 

de 10% reuseste sa mobilizeze o impresio-

nanta energie în scopul finalizarii unui proiect 

sau trecerii unui examen. Ziua sau noaptea nu 

conteaza pentru el, cu suficienta cafea sau 

Coca Cola la dispozitie. Dupa ce scopul a fost 

atins, reactorul energetic se stinge cu cantitati 

impresionante de etanol si programul lejer 

este adoptat din nou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locul de munca 

Inginerul nu este un “workoholic”, dar va 

munci bine daca îi place ceea ce face sau daca 

este al dracului de bine platit. Nu este 

neaparat obsedat de bani (daca era s-ar fi 

facut economist sau avocat), dar nu-i place 

nici sa faca implozie intestinala. El va încerca, 

dar nu va reusi decât rar, sa mentina ritmul de 

viata din facultate, 90% frecat    de menta, 10% 

efort intens. Al dracului patroni  nu-l lasa. În 

general este un tip orientat, care daca vede ca 

meseria lui nu mai aduce suficiente fonduri la 

bugetul personal nu ezita sa se reprofileze.  

 “Lipsa lui de cultura”, “incapacitatea lui de a 

comunica”, sau “gândirea lui de soarece de 

laborator” nu-l încurca: el poate deveni 

oricând un afacerist sau un politician de 

succes. 

Cultura 

Cultura nu este o componenta vitala a unui 

inginer, dar nu este obligatoriu sa lipseasca. 

Un inginer va citi o carte, va asculta muzica si 

va viziona un film atâta timp cât acestea îi vor 

face placere, fara sa se gândesca la faptul ca 

prin asta el îsi face upgrade la nivelul de 

cultura. Daca prefera o carte care descrie o 

metoda ingenioasa de a lichida pe cineva, 

urmata de o metoda si mai ingenioasa pentru 

aflarea vinovatului, în locul unei carti care 

descrie lamentarile si psihozele unui bosorog 

sau ale unei femei la menopauza, asta e pentru 

simplul motiv ca inginerul nu are chef sa 

vomite pe timpul lui liber doar pentru a avea 

privilegiul de a se lauda altora cu cât de cult 

este el. Daca prefera sa vada cum Bruce Willis 

sau Arnold Schwarzenegger lichideaza câte 50 

de dobitoci per film în loc sa vada 

“capodoperele” lui Mircea Danieliuc sau Cristi 

Puiu, asta este pentru ca filmele pentru el sunt 

un mijloc de relaxare, nu de enervare în plus. 

Si un inginer nu citeste niciodata poezie, decât 

daca vrea sa impresioneze o femeie, ceea ce 

pâna la urma este un lucru laudabil si îl iertam. 

Etica 

Adevaratul punct slab al inginerului este etica, 

si probabil ca acolo bate si madam Pipi-Pipi 
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când vorbeste de tehnicienii lui Ceausescu. 

Inginerii în general se ocupa sa construiasca 

dispozitive, fara sa-si faca prea multe griji cine 

este beneficiarul lor, iar motivul nu este 

întotdeauna de natura financiara. Inginerii fac 

bombe nucleare si rachete ghidate nu 

neaparat pentru ca sunt platiti pentru asta 

(dar nu strica) si nici pentru ca le-ar placea 

foarte mult sa ucida oameni (nu mai mult ca 

altor barbati, cel putin), ci pentru ca sunt 

dispozitive complexe, de înalta precizie, si e o 

placere sa arate ca pot face asa ceva. E cool! 

Acasa 

Inginerul nu este cu mult diferit de ceilalti 

oameni în viata de zi cu zi… cu exceptia 

faptului ca el este în stare sa schimbe un bec 

ars, sa monteze o priza sau un întrerupator, 

sau un cablu TV, si nu trebuie sa duca 

calculatorul la reparat daca are un virus sau 

daca vrea sa-si instaleze un modem. Inginerul 

nu stie ce e aia Tech Support. 

Rezultate 

Care este totusi diferenta dintre ingineri si 

umanisti? Exceptând pregatirea de 

specialitate… 

Diferenta între ei este de scop: inginerul are 

ca scop crearea, perfectionarea si întretinerea 

unor dispozitive tehnice: mecanisme, circuite, 

cons-tructii, programe software… Umanistul 

are ca scop educarea si perfectionarea 

oamenilor si a societatii (asta pentru ca eu, ca 

inginer, le definesc lor un scop, pentru ca ei 

singuri probabil ca-si închipuie ca trebuie doar 

sa existe pentru a lumina lumea cu prezenta 

lor). Scopul inginerilor este atins: tehnologia 

progreseaza de la un an la altul, si este clar ca 

ce se produce în ziua de azi e mai bun ca ceea 

ce se producea acum 50 de ani (nu neaparat 

mai frumos, dar aici nu e treaba noastra). 

Dar scopul umanistilor? Sunt oamenii de acum 

mai buni, mai cinstiti, mai generosi? Sau e 

chiar invers? 

Noi ne facem treaba. Voi nu. Deci ciocul mic! 

 

NR OK ! Dar ce ne facem cu factorul EQ ? 

Ăsta la cine intră ? De incultură, terorişti,  

mass shootings şi imbecili pur şi simplu cine ar 

trebui să se ocupe ocupe? Inginerii ? 
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