RESPECT ŞI GRATITUDINE
Cu puţin timp în urmă am participat, ca invitat, la o manifestare mai puţin
obişnuită în ceea ce mă priveşte. La sediul societăţii

IRUM din Reghin, într-o

organizare deosebită, în faţa unei asistenţe numeroase, a fost „lansat” un produs nou
de complexitate tehnică ridicată, tractorul articulat forestier TAF 2010M. Deşi prin
formaţia mea de bază, aceea de inginer, aş fi tentat să fac o serie de consideraţii
specifice legate de performanţele tehnice ale acestui utilaj, în cele ce urmează aş dori
să evidenţiez câteva gânduri de altă natură generate de acest eveniment. Am folosit cu
bună ştiinţă termenul de eveniment pentru că manifestarea a avut toate caracteristicile
specifice unei astfel de aprecieri.
După anul 1989, în vârtejul schimbărilor care s-au produs în societatea
românească industria constructoare de maşini, alături de multe alte domenii, a suferit o
dramatică involuţie. Una după alta, întreprinderi cu mare tradiţie au dispărut, uneori
chiar fără urmă. Unele dintre acestea, puţine la număr, au avut şansa de a supravieţui
fiind preluate şi conduse în sistem privat. Acestea au trecut printr-un proces de
retehnologizare şi reorganizare după standarde specifice firmelor corespondente din
ţările puternic dezvoltate. Inginerilor cu experienţă li s-au adăugat ingineri din generaţia
tânără formând echipe complementare apte să facă faţă noilor provocări tehnice. Se
poate remarca ca o constantă că existenţa şi succesul tuturor acestor firme se
datorează, în mod deosebit, unor „manageri-proprietari” care, cu pasiune, tenacitate,
dăruire şi competenţă au avut capacitatea de a traversa o „mare” de greutăţi şi
prejudecăţi pentru a-şi materializa proiectele. Într-o astfel de situaţie fericită se află şi
societatea IRUM Reghin despre care aminteam mai sus, dar mai pot fi identificate şi
alte câteva exemple chiar în judeţul nostru.
Comunităţile cărora le aparţin le datorează acestor oameni mult respect şi
apreciere. Ei sunt aici, la noi, dar afirmaţia este adevărată şi pe alte meridiane sau
paralele, motorul dezvoltării tehnice şi economice ale unor entităţi care asigură locuri de
muncă şi care produc bunuri materiale de care societatea are atâta nevoie pentru
evoluţia sa.

Aceşti oameni deosebiţi, care din păcate, sunt într-un număr foarte restrâns, nu
sunt ajutaţi prea mult de către cei care conduc actualmente destinele ţării noastre
impunându-se cu necesitate ca, cel puţin, să se facă un efort politic şi legislativ pentru a
nu li se pune piedici în demersurile lor pentru dezvoltare şi progres.
Mult respect şi gratitudine, din partea mea, celor care ne dau o speranţă pentru
mai bine în societatea românească.
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