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Răspunsul pe care ar trebui să-l dăm la  
această întrebare 

 

este următorul: să construim o ROMÂNIE 
NOUĂ. Pentru a realiza acest lucru este 
necesar  un  proiect de țară. Scopul declarat 
al acestui proiect este  de a asigura creșterea 
standardului de viață la un nivel similar cu 
cel din țările dezvoltate. Pentru a putea  
atinge acest scop ar trebui să se înceapă cu o 
restructurare (schimbare) de fond, atât la 
nivelul individului, cât și al societății 
românești.  

Prin restructurare de fond 
înțelegem: 
 Crearea unui nou context general. Acesta 

ar trebui să fie obiectivul principal al 
restructurării. Acest nou context general 
ar trebui să fie definit cu ajutorul a  trei axe 
de referință: meritocrația (competență, 
profesionalism, valoare etc.), moralitatea 
(buna credință, cinste, corectitudine etc.) și 
moderația (bunul simț, decență, măsură, 
onestitate etc.) - un context „3M". În 
concluzie, acest context 3M este necesar 
pentru a asigura condițiile minime 
necesare realizării unei transformări de 
fond atât la nivelul fiecărui cetățean, cât și 
la nivelul întregii societăți românești. 
Crearea noului context poate fi 
facilitată/accelerată și prin restructurarea 
sistemului educațional. O posibilă soluție, 
în acest sens, ar putea fi  implementarea 
unor noi modele educaționale  (ex: 
STEAM – Science Technology Engineering 
Arts Mathematics) focusate pe 
dezvoltarea creativității și inovării, 
necesare în toate domeniile (inginerie, 
medicină, artă, educație etc).   
 

 Adoptarea unui nou model de 
democrației. O soluție posibilă ar putea fi 

tranziția de la o democrație reprezentativă 
la o democrație participativă. Câteva 
exemple de referință: modelul funcțional 
din Elveția, modelul „flux party" din 
Australia, a cărui funcționare se bazează 
pe utilizarea unor tehnologii IT, pentru vot 
„online" și pentru comunicarea 
permanentă între cetățean și Parlament. 
Aceste tehnologii sunt de tip „blockchain" 
(similar cu cel care asigură un suport sigur 
pentru tranzacții „bitcoin") etc. Un efect 
pozitiv și important al implementării 
acestor tehnologii, specifice erei digitale, în 
care am intrat deja, va fi diminuarea 
puternică a rolului/locului intermediarilor în 
sistemul financiar și al politicienilor în 
societate.  

 

 Adoptarea unui model de economie: 
economia socială. Ea va fi impusă și de 
dezvoltarea puternică a roboților 
inteligenți și a inteligentei artificiale care 
au ca efect negativ disponibilizări masive 
de personal în toate domeniile. Modelul 
suedez de economie socială este 
prezentat, în detaliu în mass-media, ca un 
exemplu de succes. Asigurarea unui venit 
mediu garantat (UBI - universal basic 
income) pentru fiecare cetățean este o 
soluție agreată sau în faza de dezbateri în 
multe state. 

 

 Restructurarea de fond a partidelor.                  
      Pe termen scurt, restructurarea ar trebui 

focusată pe eliminarea corupților și a 
nonvalorilor din rândul managementului 
partidelor și al managementului 
instituțiilor publice. Este, de fapt, una 
dintre cele mai importate acțiuni, 
necesară pentru a putea finaliza cu 
succes restructurarea de fond. Este 
foarte dificilă deoarece, în mare parte, 
modul de organizare și de acțiune a 
devenit unul de tip mafiot. Declanșarea 
unor „bătălii" între ei este un semnal al 
startării acestei restructurări. 

       Pe termen lung , restructurarea se va 
referi la înlocuirea democrației 
reprezentative cu o democrație 
participativă bazată pe utilizarea unor 
tehnologii informatice de tip ” 
blockchain" (vot electronic transparent și 
sigur, urmărirea activității 
parlamentarilor în timp real etc). 

 Restructurarea societății civile. Practic, 
este necesară o reinventare a ei. Cu 
ajutorul rețelelor de socializare, de 
exemplu,  s-ar putea dezvolta o rețea 
socială (un fel de rețea de rețele) care să 
faciliteze dezvoltarea unei noi societăți 
civile (reprezentativă, activă, puternică și 

eficientă). Rețeaua socială ar putea 
asigura atât suportul necesar pentru 
sincronizarea și eficientizarea acțiunilor 
componentelor societății civile, cât și 
pentru facilitarea schimbării atitudinii 
cetățeanului față de deciziile politice, 
bazată pe o informare corectă și în timp 
real.  

 Implicarea serioasă a asociațiilor 
profesionale și a celorlalte componente 
ale societății civile precum și a  
instituțiilor care au în componența lor 
specialiști de valoare (academii, 
universități, institute de cercetări etc) 
în identificarea și dezvoltarea celor mai 
valoroase soluții necesare  construirii 
ROMANIEI NOI. 

În continuare, prezentăm, pe scurt, un 
exemplu concret  referitor la  implicarea  
asociațiilor profesionale.  Vom  face referiri 
la  principalele acțiuni lansate, în acest sens, 
de către Sucursala  CONSTANȚA   AGIR 
(Asociația Generală a Inginerilor din Romania 
-  organizație nonguvernamentală de interes 
public) și anume : 

 Realizarea unui blog propriu - cadru 
virtual, on line, suport pentru 
comunicare și promovare. 

 Organizarea de dezbateri pe blog 

(rubrica DEZBATERI) și realizarea de 
analize/informare/promovare prin 
publicația proprie Jurnal 
Ingineresc Dobrogean referitoare 
la : 

- tranziția la societatea 
cunoașterii 

- restructurarea sistemului 
educațional  (STEM, STEAM 
etc) 

- prezentarea unor cazuri de 
succes etc. 

 Organizarea de workshop-uri, 
simpozioane pe teme de interes 
local și național. 

 Lansarea unui proiect cu titlul 
generic:  “Creativitate și inovare 
inginerească în era digitală”  

Scopul urmărit, prin punerea în practică 
a acestui proiect, este de a crește rolul, 
locul și  implicarea  inginerilor în 
dezvoltarea societății românești în era 
digitală. Un prim pas important în 
atingerea scopului propus  a fost crearea 
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unei valoroase echipe tehnice care să 
poată coordona realizarea și punerea în 
practică a proiectului. Această echipă 
este Comitetul Tehnico - Științific 
(CTS). Coordonată de Profesor Ion 
Băraru (cu realizări deosebite în domeniul 
creativității și inovării) și având în 
componență prorectori responsabili cu 
cercetarea în universități, directori 
științifici din institute de cercetări, ingineri 
cu experiență și cu realizări deosebite în 

industrie.  

Pentru alte detalii, vă invităm să accesați  
blog-ul nostru:  www.agir-constanta.ro  

Revenind la abordarea generală, se poate 
afirma că acum există un context național 
favorabil pentru declanșarea procesului de 
schimbare de fond, generat de:  

 Sărbătorirea CENTENARULUI MARII 
UNIRI -  care facilitează realizarea de 
dezbateri și analize publice pe teme de 
genul: cine am fost ?, cine suntem? și ce 
vrem să devenim ?. Vezi și discursul  
Președintelui Klaus Iohannis dedicat 
sărbătoririi Micii Uniri. 

 Modul  de desfășurare/realizare a 
ultimelor demonstrații publice - care va 
facilita urgentarea aplicării schimbării. 

Și un context  internațional favorabil. 
Dezvoltarea explozivă a tehnologiilor și  
tranziția la societatea cunoașterii (knowledge 
society) vor facilita (sau, uneori, forța) 
realizarea unor restructurării de fond la nivel 
global. Inteligența artificială (AI), de exemplu, 
va fi cea mai mare schimbare de paradigmă din 
istorie (conform celor afirmate de directorul 
executiv al Google - Sundar Pichai). Mai mare 
decât cea a focului și  a electricității !  

Câteva precizări 

Construirea unei ROMÂNII NOI este un 
proces complex și de durată. În această 
scurtă prezentare am selectat doar câteva 
direcții de restructurare și câteva  modele 
care ar putea fi adoptate, adaptate și incluse 

într-un   viitor PROGRAM DE ȚARĂ.   

În procesul identificării de soluții trebuie 
ținut cont și de faptul că  schimbarea 
continuă devine singura constantă a erei 
digitale. Pot apărea noi soluții de care va 
trebui ținut cont și reactualizată întreaga 
abordare. 

Si acest articol este, de fapt, o reluare 
actualizată a unui articol cu același titlu 
(publicat în UNIVERS INGINERESC nr.3/2017) și 
are la bază prezentarea făcută la întâlnirea 
publică cu tema „ROMÂNIA ÎNCEPE DE LA 
MARE” din data de 27.01.2018, organizată 
de ASOCIAȚIA STRATEGIA DEZVOLTARII 
ROMÂNIEI – REGIUNEA DOBROGEA). La 
acest eveniment, am avut onoarea și plăcerea 
să-l întâlnesc pe Domnul Sorin Antohi  - istoric 
al ideilor, eseist, traducător  - care și-a 
exprimat acordul pentru a colabora în vederea 
dezvoltării ideilor prezentate.  

Ca urmare a startării acestei colaborări putem 
pune la dispoziție detalii interesante atât 
despre soluțiile IT (“blockchain”, AI) cât și 
despre alte soluții (iDemocracy, iConsensus, 
iVote, iGovernment), care ar putea fi  incluse 
în Proiectul de Țară. Ele au fost prezentate, la 
Conferința Idei în Agora: „Poate fi info-spațiul 
o nouă Agora?”, din data de 30 ianuarie 2018,  
de  către Domnul Gheorghe M. Ștefan 
(profesor la Facultatea de Electronică și 
Tehnologia Informației din Universitatea 
Politehnică București, fost ministru al 
Învățământului și Științei în perioada 1990-
1991) , având ca moderator pe Domnul Sorin 
Antohi.  

Alte detalii  pot fi găsite și pe blogul nostru la 
rubrica STIRI (inclusiv înregistrarea video a 
conferinței ).  

În concluzie, căutarea unui răspuns la 

întrebarea: 

 

ar trebui să ne ajute să înțelegem unde 
suntem și să descoperim  unde dorim să 
ajungem. 

Pentru ca această  căutare să aibă rezultatul 
așteptat este necesar  să continuăm seria de 
dezbateri, să încercăm să cooptăm  cât mai 
mulți specialiști care pot veni cu propuneri de 
soluții concrete și care pot fi  implicați  în 
punerea  lor în practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agir-constanta.ro/
https://agir-constanta.ro/2018/01/idei-in-agora-poate-fi-info-spatiul-o-noua-agora/
https://www.youtube.com/watch?v=QMgs193BWyU&t=132s
https://www.youtube.com/watch?v=QMgs193BWyU&t=132s

