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În anul 1990, când parcă întreaga societate 
românească plutea în ambiguitate încercând să își 
găsească cadența și să își redefinească valorile și 
obiectivele, s-a născut învățământul de inginerie 
economică. Acest gen de învățământ părea 
simptomatic pentru „noul ev” care se deschidea în 
fața României și, și-a demonstrat utilitatea și 
realismul, în lumina suitei de evenimente care s-au 
desfășurat ulterior acestui moment. Dacă, pentru 
lumea occidentală dezideratul economic al oricărei 
ocupații era ceva firesc, adică o premisă acceptată 
unanim, lumea estică își clarifica, abia acum, acest 
determinism. De aceea, din motivații diverse, dar 
înscrise toate în determinismul economic general, 
un mare număr de tineri s-au apropiat de această 
specializare și, în continuare, numărul lor a crescut. 
Dinamica dezvoltării învățământului de inginerie 
economică a fost deosebită: de la 4 universități în 
1990, la 31 de universități astăzi. Conform unei 
informații, referitoare la învățământul ingineresc din 
România, apărută în ediția electronică a „Ziarului 
financiar” din 19 noiembrie 2012, în anul școlar 
2011-2012, numărul studenților de la inginerie 
economică era de 20157, adică era cea mai cerută 
specializare din învățământul ingineresc românesc 
după care urma domeniul IT cu 14419 studenți, iar 
pe ultimul loc, se situa o specializare inginerească 
cu doar 1942 de studenți. 

Când am început să militez pentru ideea acestei 
specializări, adică prin 1985, nu am avut ca 

In 1990, when the Romanian society was as if 

floating in ambiguity trying to find its rhythm and 

to redefine its values and objectives, the economic 

engineering education was born. This type of 

education seemed symptomatic of the "new age" to 

which Romania was opening and has demonstrated 

its usefulness and realism, in the light of a suite of 

events that took place immediately after. If for the 

Western world, the economic desideratum 

regarding any of the occupations was something 

natural, a universally accepted premise, the Eastern 

world was still defining this determinism. 

Therefore, due to various reasons, all included in 

the general economic determinism, a large number 

of young people came to this specialization and 

further their number increased. The dynamic 

development of economic engineering education 

was rather special: from 4 universities in 1990 to 

31 universities today. According to the information 

on engineering education in Romania, published in 

the electronic edition of "Ziarul financiar" from 19 

November 2012, in the 2011-2012 school year, the 

number of students of economic engineering was 

20157, that was the most requested specialty of the 

Romanian engineering education, followed by IT 

with 14419 students, and the last stood an 

engineering specialization with only 1942 students. 

When I started to advocate the idea of this 

specialization, around 1985, I had as argument 
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argument decât propria mea experiență profesională 
dobândită în cei 7 ani de activitate la Întreprinderea 
de Cazane Mici și Arzătoare din Cluj-Napoca, 
întreprindere care s-a transformat, mai târziu, în 
colosul industrial ce s-a numit Combinatul de Utilaj 
Greu. Nici nu știam, atunci, că acest tip de 
învățământ exista în mai multe țări dezvoltate de 
zeci de ani. În realitatea practică mi-am format o 
imagine mult mai largă asupra lumii în care trăim și, 
poate datorită funcțiilor cu caracter managerial pe 
care le-am deținut, am început să văd mai clar rolul 
sintezei în fenomenele realității. Am început să 
gândesc lumea și viața în sensul conceptului, pe care 
l-am văzut, mai târziu, conturat în cartea lui 
Hammer și Champy sub denumirea de 
„reengineering”. Pentru a cuprinde infinitul lumii în 
care trăim, noi, oamenii, am descompus lumea în 
elementele ei componente și am creat câmpuri 
înguste de cunoaștere pe care am încercat apoi, să le 
controlăm total, uitând sau, poate, neconștientizând 
că infinitul se construiește din interconexiunile 
nesfârșite ale finitului. Germenii acestei revelații i-
am avut atunci când, conducând atelierul de 
prelucrări mecanice mi-am dat seama că dificultățile 
și problemele mele nu proveneau, de exemplu, de la 
regimurile de așchiere, poate pentru că acestea le 
învățasem în facultate, ci de la gradul de utilizare al 
echipamentelor și motivarea oamenilor pe care-i 
conduceam sau de la asigurarea coerenței 
colectivului pe care-l coordonam. În viața mea 
profesională, această conștientizare s-a materializat 
în înscrierea la Facultatea de Științe Economice pe 
care am absolvit-o ulterior și pe care am interpretat-
o ca o potențare a șansei de a cunoaște mai complet 
mediul social în care activam, mai ales, din 
perspectiva dominantă constituită de factorul 
economic.  

Trăim într-o lume a schimbării care definește 
prin acest atribut chiar progresul societății. 
Confucius ne spunea exact acest lucru prin 
cunoscutul său panseu: „Singura constantă a lumii 
în care trăim este schimbarea”. Sigur că, ajunși aici, 
un comentariu relevant s-ar impune cu privire la 
ritmul schimbării.  

Până la urmă, chiar și „mecanica” generării 
profitului sugerează schimbarea. Dacă, costul 
reflectă prezentul, situația actuală, venitul obținut 
prin vânzarea produsului reflectă viitorul. El este, 
până în momentul vânzării, doar o prezumție și ar 
trebui să fie mai mare decât costul. Diferența pe care 

only my professional experience acquired in the 7 

years of activity at the Small Boilers and Burners 

Enterprise in Cluj-Napoca, which has transformed 

later in the industrial giant that was called Heavy 

Equipment Enterprise. I did not know then that this 

type of education has existed in many developed 

countries for decades. In reality I have formed a 

much broader view of the world in which we live 

and perhaps due to the managerial functions that I 

had, I began to see more clearly the role of 

synthesis in the reality phenomena. I started 

considering the world and life in accordance with 

the concept, which I saw later defined in Hammer 

and Champy's book as "reengineering". To contain 

the infinite world in which we live, we humans 

have split the world into its component elements 

and created narrow fields of knowledge which we 

then tried to control, forgetting or perhaps not 

being aware that infinity is constructed of endless 

interconnections of the finite. The seeds of this 

revelation are back to when leading the machining 

workshop, I realized that my difficulties and 

problems were not caused by the cutting regimes, 

perhaps because these were taught to me in 

college, but by the degree of equipment use, by 

motivating the people in my department or by 

creating a consistency of the team I was 

coordinating. In my professional life, this 

awareness has resulted in my enrollment at the 

Faculty of Economics which I graduated and 

considered as a potentiation of the opportunity to 

better know the social environment in which I was 

operating, especially from the constituted dominant 

view of the economic factor. 

We live in a world of change which defines by 

this very attribute the societal progress. Confucius 

underlined this very fact in his well-known 

reflections: "The only constant in our world is 

change." Of course, at this point, relevant 

comments on the pace of change should be made. 

Eventually, even the "mechanics" of 

generating profit suggests change. If cost reflects 

the present, the revenue generated by sales reflects 

the future. It is, until sale, a mere presumption and 

it should be higher than costs. The difference that 

we call profit seems to be, from this perspective, a 

measure of change, a surplus of value that future 

adds to the past and thus, profit becomes an 

expression of progress. 
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o numim profit, pare a fi, din această perspectivă, o 
măsură a schimbării, un spor de valoare pe care 
viitorul îl adăugă trecutului şi, astfel, profitul devine 
o expresie a progresului. 

Oricum, pe acest fundal dinamic, nu ne putem 
aștepta ca învățământul universitar să se plieze 
sincron și perfect pe relieful realității tocmai pentru 
că, așa cum ne-am obișnuit, pentru validarea 
schimbării este necesar un timp de asimilare a 
schimbării și un anumit „cvorum” social care se 
obține, și el, într-un timp, în care este posibil să se 
producă o altă schimbare, care să ne conducă către o 
altă realitate ș.a.m.d. Din această perspectivă pare a 
fi logic ca între realitate și învățământ să existe un 
perpetuu decalaj, o anumită „alunecare”. Așadar, 
singura noastră ambiție realistă este reducerea 
decalajului și nu eliminarea lui completă. De obicei, 
acest decalaj este acoperit de experiența profesională 
personală a fiecărui individ. O soluție, destul de 
eficace, după opinia mea, este organizarea actuală a 
învățământului universitar pe cele trei paliere 
cunoscute: licență, masterat și doctorat. Dacă licența 
reflectă geneza profesională formată dintr-un peisaj 
lărgit de cunoaștere, masteratul decupează din acest 
peisaj sau adaugă la el o bucată pentru aprofundare 
sau suplimentare, iar doctoratul dezvoltă, în același 
sens, doar o temă. Chiar și așa, cele trei trepte au 
propria lor dinamică, iar ideea de învățământ 
continuu, atât de vehiculată astăzi, se fundamentează 
tocmai pe această constatare. Și, să observăm că 
dinamica schimbării pare a fi tot mai accelerată.  

Percepția mediului economic real cu privire la 
inadecvarea învățământului la caracteristicile 
realității este corectă în esență și o regăsim, într-o 
formă sau alta, pe toate meridianele planetei. Astfel, 
de exemplu, în Raportul nr. 115 din 23-29.01.2012 
al organizației nonguvernamentale „Centrul de 
prevenire al conflictelor și Early Warning” 
(CPC&EW) condusă de Iulian Chifu, se făcea 
următoarea observație: „Nepotrivirea dintre 
competențele căutate de companii și cele deținute de 
tineri [este] tot mai acută în SUA unde a fost 
conștientizată și din ce în ce mai discutată”. O stare 
de fapt care pare să justifice observația anterioară, 
ne este relatată și de F. Zackaria, cunoscut 
comentator la CNN, în cartea sa „Lumea 
postamericană” apărută în România în 2009. Iată ce 
spunea Jeffrey Immelt director executiv la General 
Electric, citat în această carte: „În 2006 mai mulți 
oameni au absolvit în Statele Unite specializări din 

However, on this dynamic background, we 

cannot expect the university to fold in perfect 

synchronicity on the forms of reality precisely 

because, as we are used to, in order to validate 

change, the assimilation of change is necessary and 

a certain social "quorum " that is obtained in time; 

in the meantime another change is possible that 

will lead us to another reality, etc. From this 

perspective it seems logical that between reality 

and education appears a perpetual gap, a certain 

“deviation”. Therefore, our only realistic ambition 

is to reduce the gap and not to completely 

eliminate it. Usually this gap is covered by the 

professional experience of each individual. A quite 

effective solution, in my opinion, is the current 

organization of higher education on three known 

levels: license, master and doctorate. If the license 

reflects the professional genesis formed of a broad 

landscape on knowledge, the master carves in this 

landscape or adds a piece to it in view of its further 

deepening, while the doctorate develops, in the 

same sense, only a theme. Even so, the three stages 

have their own dynamics, and the idea of 

continuous learning, so circulated today, is based 

precisely on this finding. And we should note that 

the dynamics of change seems to be increasingly 

accelerated. 

The perception of the real economic 

environment on the inadequacy of education 

against the characteristics of reality is essentially 

correct and we find it in one form or another, all 

over the planet. Thus, for example, in the Report 

No. 29.01.2012 23 115 of the NGO "Center of 

Conflict Prevention and Early Warning" (CPC & 

EW) led by Iulian Chifu, they made the following 

observation: "The mismatch between the skills 

required by companies and those owned by young 

people [is] more acute in the US where it was the 

most acknowledged and increasingly discussed ". 

A state of affairs that seems to justify the earlier 

observation is also commented by F. Zackaria, the 

well- known commentator on CNN, in his book 

"The post-American World” published in Romania 

in 2009. Jeffrey Immelt, CEO of General Electric, 

was quoted in the book: "In 2006, in the United 

States, more people have completed specializations 

in sports than electrical engineering [...] So if we 

want to be the world capital of massage we are on 

the right track ". Sure, here this is somewhat coarse 
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domeniul sportului decât de inginerie electrică […] 
Așa că dacă vrem să fim capitala mondială a 
masajului suntem pe drumul cel bun”. Sigur că, aici, 
este vorba despre ceva mai grosier care înseamnă o 
inadecvare față de trendul dezvoltării, față de natura 
schimbării. Să acceptăm, însă, pentru această 
situație, posibilitatea unei argumentări în stilul 
principiului „rațiunii suficiente” a lui Leibniz, care, 
în mentalul românesc, s-ar regăsi în formula din 
basmele populare: „Dacă n-ar fi nu s-ar povesti”. 

Revenind la motivația apariției specializării de 
„Inginerie economică”, în perioada mea de 
experiență profesională nemijlocită, am observat 
aceste desincronizări între ceea ce am învățat în 
facultate și ceea ce era „pe teren”. Mai mult, am 
observat și, chiar am trăit acest lucru, că un 
„detaliu” din pregătirea teoretică poate deveni în 
realitatea economică o problemă profesională 
dominantă, existențială. Astfel, într-un moment al 
carierei mele profesionale, când am fost promovat 
șeful secției de cazangerie-sudură, problematica 
sudurii a devenit pentru mine, absolvent de TCM 
(Tehnologia Construcțiilor de Mașini), preocuparea 
principală a activității mele profesionale. În 
facultate, am urmat un curs opțional de tehnologia 
sudării, care, la vremea aceea, poate și datorită 
caracterului de opționalitate, mi s-a părut o 
subsidiaritate profesională și care, iată, ulterior, a 
devenit, pentru mine, o dominantă profesională. Cu 
alte cuvinte, elemente care în perioada studiilor nu 
par a fi importante ci doar subsidiarități ale unor 
concepte mai semnificative, în acțiunea economică 
reală, își pot schimba impactul. Și, această situație, 
este absolut plauzibilă dacă acceptăm infinitatea 
lumii în care trăim. Poate, de aceea, Socrate 
promova formularea oarecum paradoxală: „Știu că 
nu știu nimic” nuanțată și de filosofia asiatică care 
face o virtute din capacitatea omului de a opera 
distincția între „ceea ce știe” și „ceea ce nu știe”. 
Apreciez, însă, că strategia cea mai favorabilă 
pentru dezvoltarea umană, este percepția personală a 
realității dincolo de „partitura” pe care ți-o oferă 
învățământul. Din această înțelegere se 
argumentează pretenția angajatorilor privind 
experiența profesională a candidaților la un loc de 
muncă și, tot de aici, decurge motivația activității 
practice în timpul studiilor. Poate, cea mai rațională 
atitudine, în peisajul extrem de dinamic al realității 
actuale, ar fi acumularea, în pregătirea profesională 
primară, a unui portofoliu cât mai larg și mai divers 

meaning the inadequacy as far as the trend of 

development and the nature of change are 

concerned. Let's accept, however, for this situation, 

the possibility of an argument in the style of 

Leibniz's "sufficient reason", which can be found 

in the Romanian fairy tales formula: "As it would 

be no such story". 

Returning to the occurrence of "economic 

engineering" specialization in my professional 

experience, I have noticed the lack of 

synchronization between what I learned in college 

and what can be found "on the ground". Moreover, 

I noticed and even experienced that a mere "detail" 

of theoretical economic may become in reality a 

dominant, quite urgent professional matter. Thus, 

in a moment of my professional career, when I was 

promoted to chief of the boiler-welding 

department, welding became for me, a graduate of 

TCM (Manufacturing Engineering), the main 

concern of my professional activity. In college, I 

took an optional course on welding technology, 

which, at that time, perhaps quite because it was 

only optional, it seemed like a professional 

subsidiarity and which subsequently became, for 

me, a professional dominant. In other words, the 

elements that in college did not seem important but 

subsidiarity of the most significant concepts in the 

real economic action have a different impact. And 

this situation is absolutely plausible if we accept 

the infinity of the world in which we live. Perhaps 

this is why Socrates used to say, somehow 

paradoxically that: "I know that I know nothing"- 

which was also nuanced by the Asian philosophy 

that makes a virtue of man's ability to operate a 

distinction between "what he knows" and "what he 

does not know". I appreciate, however, that the 

most favorable strategy for human development is 

the personal perception of reality beyond the 

"score" offered by education. This view supports 

the employers' claim for the professional 

experience of the candidates interviewed for a job 

and, and the motivation of practical works during 

their studies. Perhaps the most rational attitude in 

the extremely dynamic landscape of our current 

reality would be to put up, during the primary 

vocational training, a portfolio as broad and as 

diverse in knowledge that becomes, then, primers 

of a specialization when a well-established 

professional framework materializes. 
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de cunoștințe care să formuleze, apoi, amorse de 
specializare în cazul materializării unui cadru 
profesional bine determinat. 

Au fost figuri importante de talia, inclusiv a 
laureatului premiului Nobel, Bertrand Russel, care 
insinuau că „partitura” teoretică a învățământului 
urmărește o „manipulare” sau un „dresaj” al 
individului pentru satisfacerea unor interese de 
natură diversificată ale unor grupuri elitiste ale 
societății umane. Eu cred, că suspiciunea privind 
manipularea individului, este plauzibilă, mai 
degrabă în cadrul specializării, adică prin reducerea 
spectrului de cunoștințe al individului. Dimpotrivă, 
probabilitatea de succes a oricărei strategii de 
manipulare este erodată tocmai de anvergura acestei 
„partituri” teoretice pe care fiecare o asimilează în 
școală, la toate nivelurile ei.  

Cu cât câmpul reperelor din ceea ce am numit 
aici „partitura teoretică” este mai vast cu atât 
viziunea omului este mai complexă, iar fiecare 
experiment care rezultă din combinarea elementelor 
acestei „partituri” pare mai familiar, pare mai 
abordabil pentru că are un punct inițial de unde 
poate începe dezvoltarea lui. Pe de altă parte, fiecare 
dintre noi, în momentul în care încercăm să ne 
compatibilizăm cu mediul de muncă încercăm, de 
fapt, să stabilim prin „ceva” o conexiune cu ceea ce 
am dobândit în pregătirea teoretică. Atunci când 
„peisajul” cunoștințelor pe care le-am dobândit prin 
pregătirea inițială este mai bogat, șansa unei 
conexiuni cu realitatea este mai mare. De aceea, eu 
cred în valabilitatea formulării lui J. Naisbitt, 
cunoscutul viitorolog american care afirma, în la fel 
de cunoscuta sa carte, cu titlul „Megatendințe”, încă 
din 1982, că traseul evoluției învățământului trebuie 
să consacre traiectoria: „De la specialistul curând 
depășit la generalistul adaptabil”. Orice element 
suplimentar de cultură tehnologică, economică sau 
de altă natură, funcționează favorabil 
comandamentului de adaptabilitate și, mai departe, 
lărgește „libertatea profesională” a individului.  

Ingineria economică generează în economia 
reală ceea ce în sport se numește „jucători care pot 
funcționa pe tot terenul” și, din acest punct de 
vedere, este extrem de compatibilă cu 
antreprenoriatul.  

S-ar putea pune și întrebarea: „Cât de mult 
poate fi lărgit spectrul profesional al unui om?”. Eu 
cred, că un specialist este cu atât mai bun cu cât 
poate detecta mai multe conexiuni ale obiectului 

There were important figures, including the 

Nobel Prize winner Bertrand Russell, who 

insinuated that the theoretical "score" of education 

aims at "manipulating" or "training" to satisfy the 

individual in order to fulfil the very diverse 

interests of an elitist society. I believe that the 

suspicion of manipulating the individual is 

plausible rather within the specialization, i.e. by 

reducing the individual's knowledge spectrum. 

Conversely, the probability of success of any 

manipulation strategy is eroded quite by the scope 

of the "scores" that each theoretical school treats at 

all its levels. 

The broader the field parts of what I have 

called "theoretical score" is, the more complex the 

vision of man, and each experiment resulting from 

the combination of elements of this "score" seems 

more familiar and more approachable, since it has 

a starting point for its development. On the other 

hand, each of us, when we try to become 

compatible with the work environment we actually 

try to establish a connection with what we have 

acquired theoretically. When the "landscape" of 

knowledge that we have acquired through the 

initial training is richer, the chance of a connection 

with reality is greater. Therefore, I believe in the 

validity of J. Naisbitt's formulation, the famous 

American futurologist who said in his famous book 

"Megatrends", even since 1982, that the route of 

education evolution should consecrate the path: 

"From the soon outmoded specialist to the 

adaptable general practitioner". Any additional 

element of technological culture, economic or 

other, works favorably to adaptability and further 

expands the "professional freedom" of the 

individual. 

Economic engineering generates in real 

economy what in sport is called "players who can 

move all over the field" and, in this view, it is 

highly compatible with entrepreneurship. 

One might also ask the question: "How much 

can the professional spectrum of a man be 

expanded?” I believe that a specialist is as good as 

it can detect multiple connections from the central 

object of its specialization with the multiple 

aspects of reality. With this vision, in the past, the 

"wheeler" turned into "carpenter" and the 

"horseshoer" in "blacksmith" and, closer to us, 

from mechanics we generated electro mechanics, 
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central al specializării sale cu aspectele multiple de 
manifestare ale realității. Prin această viziune, în 
trecut, „rotarul” s-a transformat în „tâmplar” și 
„potcovarul” în „fierar”, iar, mai aproape de noi, din 
mecanică am generat electromecanica, de la 
matematică am ajuns la informatică și IT și procesul 
de îmbogățire al profesiunilor continuă. Într-o carte 
extrem de interesantă cu titlul „Textura realității”, 
autorul ei, D. Deutsch, afirmă: „Nu ne îndepărtăm, 
ci ne apropiem de starea în care o persoană putea 
înțelege tot ceea ce este înțeles”. Se formulează, 
astfel, un vector paradoxal de specializare prin 
fuziune și nu prin separare. 

Datorită cunoștințelor diversificate în registrul 
tehnic-economic, ingineria economică poate genera 
„hărți” ale oportunităților în climatul competițional 
actual, și poate antrena sensibilitatea pentru 
depistarea acestor oportunități. Până la urmă, 
aceasta este chiar substanța de bază a muncii 
managerului indiferent în ce ramură de activitate 
acționează el. 

Momentul 1989 a însemnat, și, cred, că acum 
nimeni nu poate infirma acest lucru, o orientare a 
acțiunilor umane către atributele cunoscute ale 
managementului, care sunt eficacitatea și eficiența, 
evaluate toate, până la urmă, în expresie economică. 
Chiar și marele teoretician al managementului, P. 
Drucker, deplângea caracterul excesiv economic al 
relațiilor dintre oameni și considera dezirabilă o 
societate cu un caracter non-economic mai 
pronunțat. Și, mai credibil, pe acest teren, este 
miliardarul american G. Soros care susține, venind 
din cealaltă parte a spectrului, același deziderat. Am 
putea, totuși, sedimenta ideea că starea actuală a 
lumii consacră caracterul economic al activităților 
umane, indiferent dacă acest lucru ne convine sau 
nu, iar condiția de supraviețuire rămâne adaptarea, 
așa cum ne învață Darwin de mai mult de un secol și 
jumătate. 

Acest context, a scos din subliminalul activității 
inginerești aspectul economic și l-a revalorizat în 
poziția de obiectiv principal, bineînțeles, fără 
diminuarea importanței celorlalte aspecte ale 
ingineriei precum utilitatea, calitatea, siguranța ș.a. 
Într-un fel, ingineria devine mai ancorată în realitate, 
mai agresivă și mai competitivă într-o societate în 
care legea economică de bază pornește de la 
concurență. Să recunoaștem, că pregătirea 
inginerească ține mai mult de instrument decât de 
obiectiv, iar cumularea dezideratului tehnic cu cel 

from mathematics we generated IT and informatics 

and the process of professions enrichment 

continues. In a very interesting book entitled "The 

texture of reality", D. Deutsch said: "We do not 

depart, but we approach the condition where a 

person can understand everything that is 

understandable." It is therefore formulated a 

paradoxical vector of specialization through fusion 

instead of separation. 

Due to the diversified knowledge in the 

technical-economic area, economic engineering 

can generate "maps" of opportunities in the current 

competitive climate, and can cause sensitivity to 

detect these opportunities. Ultimately, it is the 

basic substance of a manager's activity in whatever 

branch he might operate. 

1989 meant, and I think that now no one can 

refute this, an orientation of human actions to the 

known attributes of management, which are 

effectiveness and efficiency, all being evaluated, 

ultimately, in the economic expression. Even the 

great management theorist, P. Drucker, deplored 

the excessive economic nature of the relationship 

between people and considered desirable a society 

with a more pronounced non-economic character. 

And, even more credible on this is G. Soros the 

American billionaire who claims, coming from the 

other side of the spectrum, the same goal. We 

could, however, settle the idea that the current state 

of the world consecrates the economic nature of 

human activities, whether we like it or not, and the 

condition of survival remains adaptation, as 

Darwin taught us more than a century and a half 

ago. 

This context excluded from the subliminal of 

engineering activities the economic aspect and 

revalued it as the main objective, of course, 

without diminishing the importance of the other 

aspects of engineering such as usefulness, quality, 

safety etc. Somehow, engineering becomes more 

rooted in reality, more aggressive and more 

competitive in a society where the basic economic 

law starts with competition. We should face that 

engineering training is more about the instrument 

than about the objective and cumulating the 

technical desideratum with the economic one 

controls the activities throughout cause and effect 

and brings "targets" closer to tools while the 

"instruments" are improving toward the goals. We 
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economic controlează activitățile pe întreg parcursul 
cauză-efect și aduce „obiectivele” mai aproape de 
instrumente, iar „instrumentele” se perfecționează în 
direcția obiectivelor. Am putea descifra, în această 
procedură, principii care s-au consacrat în discipline 
precum: „analiza și ingineria valorii”, adică principii 
care concură la eficacitatea și eficiența muncii și, în 
general, subordonează mai direct și mai vizibil 
activitatea inginerească unor comandamente 
economice.  

Într-un alt moment al carierei mele 
profesionale, când ocupam funcția de șef al 
compartimentului de plan-dezvoltare al Întreprinderii 
de Cazane mici și Arzătoare, particula „dezvoltare” 
din denumirea compartimentului, includea 
activitățile de investiții. Era momentul inițial pentru 
demararea investiției Combinatul de Utilaj Greu care 
însuma cca. 10 miliarde, adică o sumă absolut 
considerabilă pentru acea perioadă. În calitate de șef 
al departamentului, am fost în legătură cu echipa 
institutului care a proiectat obiectivul. Am constatat 
cu surprindere, că această echipă, deși constituită din 
ingineri, avea preocupări care deversau problematica 
tradițională a ingineriei. Atunci m-am gândit că, 
poate aceste cunoștințe au fost dobândite prin 
experiență, mai ales, că în majoritatea ei, echipa era 
constituită din oameni trecuți de maturitate. M-am 
gândit, în continuare, că poate, acești oameni, au 
urmat și specializări economice pentru că majoritatea 
informațiilor pe care ni le cereau, erau legate de 
planurile strategice, de viziunea privind marketingul 
de asimilarea de produse noi, de proiectarea 
fluxurilor de fabricație, dar și de disponibilitatea 
fondurilor de investiții, adică, în general, erau 
interesați de o problematică care depășea domenii 
finite de studiu atât din învățământul tehnic cât și din 
cel economic sau, invers, de o problematică care 
agrega, în configurații coerente, atât cunoștințe 
tehnice cât și economice. Mi-am pus, atunci, din 
nou, problema dacă acest gen de cunoștințe n-ar 
putea constitui obiectul unei specializări distincte 
care să abordeze realitatea în forma ei cea mai 
veridică, de mixtură a unor elemente de natură 
diferită. Îmi imaginam, atunci, o știință care-și 
creează obiectul de studiu nu din natura elementelor 
care compun un ansamblu ci, mai degrabă, din 
natura conexiunilor care pun în coerență aceleași 
elemente pentru a crea ansambluri diferite. 

Începuturile ingineriei economice au fost grele 
pentru că două domenii esențiale ale învățământului 

could read in this procedure the principles that 

were consecrated in disciplines such as "analysis 

and value engineering" that is principles which 

contribute to the effectiveness and efficiency of 

labor and generally subordinate more direct and 

visible engineering to economic commandments. 

In another moment of my professional career, 

as head of the department of development of the 

Small Boilers and Burners Enterprise, the particle 

"development" in the compartment name included 

investment activities. It was the initial moment to 

start Heavy Equipment Enterprise investment 

which totaled approx. 10 billion, a sum that was 

absolutely considerable at that time. As head of the 

department, I was connected with the institute team 

that designed the objective. To my surprise, this 

team even though was composed of engineers, had 

concerns mirroring the traditional engineering 

issues. Then I thought that this knowledge may 

have been acquired through experience, especially 

that in its majority, the team was made up of 

people past maturity. I thought that maybe these 

people also have economic specializations because 

most of the information that they asked was related 

to strategic plans, to the vision of new products 

assimilation marketing, to the design of 

manufacturing flow but also to the availability of 

investment funds, in general, they were interested 

in an issue that went beyond the finite fields of 

both the technical and economic education or, 

conversely, in a problem that accumulated in 

consistent configurations, both technical and 

economic knowledge. I wondered, then, again, 

whether this kind of knowledge would be the 

subject of a separate specialization that addresses 

the reality in its most truthful pattern, as mixture of 

elements of different nature. I imagined, then, a 

science creating its object of study not from the 

nature of the elements making up an assembly but 

rather from the nature of connections that correlate 

the same elements to create different combinations. 

The beginnings of economic engineering were 

difficult because two key areas of the traditional 

high education felt threatened. On one side the 

engineering was just accepting the situation, 

moreover evident, that the new information 

introduced by the proposed specialization were 

especially referring to the organization of 

production processes and not to other categories of 
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superior tradițional, se simțeau periclitate. De o 
parte, era ingineria care accepta doar situația, de 
altfel evidentă, că noutățile introduse de 
specializarea propusă se refereau, mai ales, la 
organizarea proceselor de producție și nu la alte 
categorii de activități inginerești. De aceea, prima 
denumire a specializării a fost „ingineria organizării 
sistemelor de producție”. Între timp, studiind 
specializările învățământului occidental, am ajuns la 
constatarea că „ingineria industrială” din SUA ar fi 
acoperit cel mai bine domeniul de activitate pe care 
experiența mea profesională îl reclama ca inexistent 
în România. Dar, termenul „industrial” părea a fi 
prohibit altor domenii decât ingineria mecanică, cu 
toate că industriile erau mult mai multe decât cea 
mecanică și, în general, decât domeniul acoperit de 
tehnologia construcțiilor de mașini. Existau pe piață 
manualele de inginerie industrială scrise de 
Maynard, care explicau foarte clar la ce se referă 
această specializare, explicație din care rezulta 
foarte precis că era altceva decât TCM. Pe de altă 
parte, în Germania, liderul european al dezvoltării, 
funcționa specializarea de inginerie economică 
(Wirtschaftsingeneure) care acoperea tipologia 
profesională a inginerilor industriali din SUA. Dar, 
această denumire, cultiva ideea unei imixtiuni în 
zona economicului creând adversități în acest 
domeniu. Cu „adversari” atât la stânga cât și la 
dreapta, s-a creat specializarea „ingineria organizării 
sistemelor de producție” care evita atât atributul 
„industrial” cât și atributul „economic” dar 
reprezenta, în fapt, ingineria industrială din SUA sau 
ingineria economică din Germania. A fost o 
denumire provizorie care marca interfața dintre 
inginerie și economie, primul domeniu fiind intrat în 
criză în România, imediat după 1989, iar al doilea 
aflat în creștere în același moment. Pe acest fundal, 
până la urmă, specialitatea a devenit „inginerie 
economică” pentru că spre zona economică 
adversitățile erau mai mici, în contextul în care piața 
era mai favorabilă conceptelor economice. Aceasta 
a fost epopeea confruntărilor privind denumirea 
specializării care, în final, a condus până la 
formulări de denumiri ale specialității redundante de 
genul „inginerie economică industrială” care 
conciliau cei doi „adversari” de odinioară.  

Tehnologia actuală îngustează preocupările 
individului și, de aceea, omul devine tot mai 
dependent de ceilalți și tot mai limitat ca dezvoltare 
general umană. N. Taleb avea în acest sens o 

engineering activities. Therefore, the first name of 

the specialization was "the engineering of 

organizing manufacturing systems." Meanwhile, 

studying the Western education specializations, I 

have realized that the US "industrial engineering" 

would have better covered the field of work that 

my professional experience considered absent in 

Romania today. But the term "industrial" seemed 

to be prohibited in other than the mechanical 

engineering fields, although industries were much 

more than mechanical or in general than the area 

covered by the machine construction technology. 

We could find on the market the industrial 

engineering textbooks written by Maynard, clearly 

explaining the area of reference of this 

specialization, resulting in a very precise way that 

it was simply other than TCM. On the other hand, 

Germany, the European leader in the development, 

had the specialization of economic engineering 

(Wirtschaftsingeneure) covering the professional 

typology of the US industrial engineers. But this 

name was nurturing the idea of creating 

interferences in the economic area creating 

adversity in this field. With "enemies" both at left 

and right, they created the specialization named 

"production systems organization engineering" that 

avoids both the "industrial" and the "economic" 

attribute, and represented, in fact, the industrial 

engineering in the US or the economic engineering 

in Germany. It was a provisional designation 

marking the interface between engineering and 

economics, the first domain undergoing a crisis in 

Romania, immediately after 1989, and the second 

making its way at that same time. Against this 

background, in the end, the specialization became 

"economic engineering" since as far as the 

economic area was concerned the adversities were 

lower, given that the market was more favorable to 

economic concepts. This was the epic of 

confrontations on the denomination of the 

specialization which ultimately led to the 

redundant formulations such as "industrial 

economic engineering" that reconciled the two 

"opponents" of yesteryear.  

The current technology narrows the individual 

concerns and, therefore, man is becoming more 

dependent on others and increasingly limited as 

general human development. N. Taleb used to say: 

"The difference between technology and slavery is 
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remarcă: „Diferența dintre tehnologie și sclavie este 
aceea că sclavii sunt pe deplin conștienți de faptul că 
nu sunt liberi”. (Patul lui Procust, Editura Curtea 
Veche, București, 2011) Tehnologia ne scoate din 
condiția noastră naturală și, de aceea, trebuie să-i 
dăm dreptate aceluiași N. Taleb, care ne avertizează: 
„Cele mai multe tehnologii moderne sunt o 
pedeapsă amânată”. (ibidem) Din perspectiva 
economică, omul este tentat să facă ierarhizări și, în 
consecință, să vadă mai nuanțat și mai diversificat, 
lumea în care trăiește. O situație interesantă, care 
poate fi relevantă în raport cu tema noastră de 
dezbatere, este compatibilizarea dintre 
caracteristicile supertehnologice ale lumii în care 
trăim și competențele personalului care, în concret, 
construiește această lume. Într-o teză de doctorat 
elaborată de G. Costin, în anul 2007, sub 
îndrumarea marelui meu prieten și reputat specialist 
în management prof. Ioan Mihuț, se analiza modelul 
german de management pentru a se identifica 
abordări și stiluri de conducere care pot fi 
subsumate unui model european de management. În 
contextul supertehnicității actuale, se analizau 
metodele de recrutare a personalului care „să 
combine procesul de introducere a noilor tehnologii 
cu strategia generală de resurse umane”. Autoarea 
preciza în acest sens: „Este interesant din acest 
punct de vedere că marile concerne producătoare de 
automobile din Germania recrutează masiv 
Wirtschaftsingeneure (inginer cu pregătire 
economică) pentru departamentul de personal”.  

Consider că inginerii economiști sunt capabili 
să formuleze atât obiective cât și căi și mijloace 
concrete pentru a se ajunge la aceste obiective și, ca 
atare, se găsesc pe cea mai solidă platformă de 
cunoștințe pentru abordarea funcțiilor manageriale. 
Pentru această afirmație s-ar putea găsi, poate, 
argumente și în România de dinainte de 1989. Când 
am început să studiez sistematic geneza ingineriei 
economice am aflat, cu surprindere, că în anii 1960 
în România a mai existat inginerie economică care, 
ulterior, a fost desființată. Mi s-a părut, la început, 
ciudată această desființare. Apoi, însă, mi-am dat 
seama că o astfel de specializare ar fi generat o 
categorie profesională, destinată conducerii 
economiei naționale, care s-ar fi sustras îndoctrinării 
ideologice. Într-adevăr, în România acelor timpuri, 
viitorii conducători erau formați în institute de 
învățământ, de altfel performante, care promovau o 
pregătire foarte asemănătoare ingineriei economice, 

that slaves are fully aware that they are not free." 

(Patul lui Procust, Curtea Veche Publishing House, 

Bucharest, 2011) Technology extracts us from our 

natural condition and, therefore, we should agree 

again with the same N. Taleb who warns us that 

"Most modern technologies are a delayed penalty 

". (ibid) From an economic perspective, man is 

tempted to make hierarchies and, therefore, to see 

in a more nuanced and diverse manner the world in 

which he lives. An interesting situation that may be 

relevant in relation to our topic of discussion is the 

compatibility between the super-technological 

characteristics of our world and the competence of 

the personnel, actually building this world. In a 

doctoral thesis developed by G. Costin, in 2007, 

under the guidance of my great friend and 

renowned specialist in management prof. John 

Mihuţ, the author analyzed the German model of 

management to identify leadership styles and 

approaches that can be subsumed to a European 

model of management. In the context of the current 

super-technicality, they analyzed various methods 

of recruitment, "to combine the introduction of 

new technologies with the overall human resources 

strategy." The author stated in this regard: "It is 

interesting from this point of view that the large 

automotive corporations in Germany heavily 

recruit Wirtschaftsingeneure (economic trained 

engineers) for the personnel department." 

I believe that economist engineers are able to 

enunciate both the objectives and concrete ways 

and means to reach these objectives and, as such, 

they are positioned on the most solid platform for 

addressing knowledge management functions. For 

this assertion one might also find, arguments in the 

Romania before 1989. When I started studying 

systematically the genesis of economic engineering 

I learned with surprise that in 1960, in Romania, 

economic engineering existed but it was 

subsequently abolished. At first I thought strange 

this abolition. But then I realized that such a 

specialization would have generated a professional 

category meant to the national economy 

management, which would have removed the 

ideological indoctrination. Indeed, in the Romania 

of that time, future leaders were trained in 

educational institutes, very performing, for that 

matter, promoting a type of training very similar to 

economic engineering, but accompanied by a 
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dar acompaniată de un puternic suport ideologic. 
Dacă scoatem „ingredientul” ideologic, aceste 
instituții, chiar reprezentau cele mai importante 
institute de învățământ, foarte bine conectate la 
noutățile și transformările din lume. Aproape orice 
absolvent de învățământ superior, aspira la trecerea 
prin acele instituții care-i puteau marca consacrarea 
într-o funcție managerială importantă. Cu alte 
cuvinte, desființarea învățământului de inginerie 
economică nu semnifica inutilitatea acestui tip de 
învățământ, ci doar posibilitatea obținerii unei 
„libertăți necontrolate” ca urmare a sustragerii 
conducătorilor de la îndoctrinarea ideologică. Era un 
fel de „laicizare” a învățământului managerial care 
nu se compatibiliza cu caracteristicile epocii. 
Reversul medaliei la această strategie, a fost că, în 
1989, când a început declinul economiei românești, 
cei capabili profesional de decizii globale corecte, 
absolvenți ai acestui gen de învățământ, erau 
„compromiși” chiar de „geneza politică”, iar ceilalți, 
deși buni profesioniști în domenii limitate, nu aveau 
chiar viziunea globală atât de necesară în acele 
momente. Iar, ceea ce s-a întâmplat, vedem astăzi cu 
toții. 

În concluzia acestor gânduri, am putea 
sedimenta câteva idei. O primă idee se referă la 
faptul că datorită lărgimii peisajului teoretic oferit 
de ingineria economică, absolvenții acestei 
specializări se pot adapta mai ușor și mai repede la 
aspectele pe care le consacră realitatea aflată într-o 
schimbare din ce în ce mai accelerată. Pe de altă 
parte, cadrul de funcționare al inginerilor economiști 
este mult mai larg și absolvenții acestei pregătiri 
îndeplinesc funcții foarte diferite în ansamblul 
social, de la miniștrii la directori de bancă sau la 
manageri de firme publice sau private. Chiar și pe 
nivelul de bază al specializării, în proiectare, 
execuție, logistică sau vânzări, ei știu să conecteze 
obiective și rezultate economice la activitatea 
inginerească sau, invers, să definească instrumente 
și proceduri inginerești pentru atingerea unor 
deziderate economice.  

Asistând la întâlnirea de 25 de ani de la 
absolvirea unei promoții de ingineri specialitatea 
Tehnologia Construcțiilor de Mașini și reflectând la 
preocupările lor actuale, le-am răspuns la întrebarea 
cu privire la natura profesiei de inginer economist: 
„Ingineria economică este ceea ce sunteți voi acum 
dar economisind 25 de ani” (!?) 

strong ideological support. If we take out the 

ideological "ingredient", these institutions even 

represented the most important educational 

institutes, very well connected to the news and 

transformations in the world. Almost every 

university graduate aspired to enter those 

institutions that could mark their consecration on 

an important management function. In other words, 

the abolition of economic engineering education 

did not mean the futility of this type of education, 

but only the possibility of an "uncontrolled 

freedom" by the removal of leaders from any form 

of ideological indoctrination. It was a kind of 

"secularization" of managerial education that was 

not compatible with the characteristics of the era. 

The downside to this strategy was that, in 1989, 

when the decline of the Romanian economy began, 

those professionally capable of correct global 

decisions, the graduates of this kind of university 

were "compromised" even by the "political 

genesis", and the others, although excellent 

professionals in limited areas, lacked the much 

needed global vision even in those moments. And, 

what happened, we all see today. 

As a conclusion, we could settle some ideas. 

A first idea is the fact that due to the broadness of 

the theoretical landscape offered by economic 

engineering, the graduates of this specialization 

can adapt more easily and quickly to the issues of 

an increasingly changing reality. On the other 

hand, the economist engineers' operating 

framework is much wider and the graduates of this 

specialization fill in very different functions in the 

social level, from ministers to bank directors or 

managers of public or private companies. Even on 

the basic level of the specialization, in design, 

manufacturing, logistics or sales, they know how to 

connect targets and economic outcomes to 

engineering or, conversely, to define engineering 

tools and procedures to achieve economic goals. 

Participating to the meeting of 25 years since 

graduating of an engineering promotion with the 

specialty Manufacturing Engineering and 

reflecting on their current concerns, I have 

answered the question about the nature of the 

economist engineer profession : "Economic 

engineering is what are you now but saving 25 

years "(!?) 
 


