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Mișcarea transdisciplinară se dezvoltă fulgurant, în ultimii ani, pe plan mondial. Este 

îmbucurător că, în România, transdisciplinaritatea începe să fie cunoscută, studiată și aplicată. S-

au înfiinţat astfel centre transdisciplinare la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
1
, la 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău
2
, la Universitatea „Vasile Goldiș” din Arad

3
, la 

Sibiu
4
 și la București

5
. Au apărut cărţi transdisciplinare importante venind din domeniul 

literaturii, știinţei, filosofiei și teologiei
6
 și din domeniul educaţiei

7
. La editurile Junimea

8
 și 

Curtea Veche
9
 există colecţii transdisciplinare. În sfârșit, teze transdisciplinare au fost susţinute 

în ultimii ani la Universitatea Tehnică din Cluj și la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj
10

. 

                                                
1 Centru de Studii Transdisciplinare (CST), sub conducerea Prof. Tiberiu Brăilean și Prof. Simona Modreanu. 

2 Economy, Transdisciplinarity, Cognition (ETC), sub conducerea Prof. Liviu Druguș 

http://www.ugb.ro/etc/ 

3 Centrul de Intervenţie Psihologică și Transdisciplinară (CIPT), sub conducerea Lect. Anca Mustea 

http://www.uvvg.ro/site/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=137 

4 Institutul de Studii Pluri-, Inter- și Transdisciplinare (IPITS), sub conducerea Lect. Vasile Chira 

http://ipits.ro/ 

5 Institutul de Studii Transdisciplinare în Știinţă, Spiritualitate, Societate (IT4S), condus de Dr. Magda Stavinschi 

http://it4s.ro/ 

6 Pompiliu Crăciunescu, Strategiile fractale, Junimea, Iaşi, 2003; Horia Bădescu, Memoria Fiinţei - Poezia şi 

sacrul, Junimea, Iaşi, 2008; Cassian Maria Spiridon, Aventurile terţului, Curtea Veche, Bucureşti, 2009; Gabriel 

Memelis, Adrian Iosif și Dan Răileanu, Realitatea transdisciplinară. - O fuziune de orizonturi ale teologiei, ştiinţei 

şi filosofiei, Curtea Veche, Bucureşti, 2010; Basarab Nicolescu (Ed.), La confluenţa a două culturi - Lupasco astăzi, 
Curtea veche, Bucureşti, 2010; Pompiliu Crăciunescu, Vintilă Horia: transliteratură şi realitate, Curtea Veche, 

Bucureşti, 2011. 

7 Mirela Mureșan, Transdisciplinaritatea – De la un experiment la un model didactic, Junimea, Iaşi, 2010; Camelia 

Circa-Chirilă și Octavia Protocean (Ed.), Călătoria mea culturală în Europa – O abordare pluri-, inter- și 

transdisciplinară, Nomina, Pitești, 2011; Adina Voica Sorohan, Textul liric: abordare transdisciplinară (nivel 

liceal), Armonii Culturale, Adjud, 2011. 

8 Colecţia « Ananta », coordonată de Tiberiu Brăilean. 

9 Colecţiile « Știinţă și Religie » și « Știinţă, Spiritualitate, Societate », coordonate de Basarab Nicolescu și Magda 

Stavinschi. 
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În acest context, cartea Transdisciplinaritate şi mecatronică de Sergiu Berian şi Vistrian 

Mătieş
11

 marchează un eveniment: implicarea inginerilor români în mișcarea transdisciplinară.  

Care ar putea fi legătura între mecatronică și transdisciplinaritate? 

Cuvântul „mecatronică” a fost brevetat în prima jumătate a deceniului opt al secolului 

trecut, de către compania japoneză Yaskawa Electric şi a fost utilizat pentru a descrie fuziunea 

tehnologică mecanică-electronică-informatică. Aproape orice numim azi „produs de înaltă 

tehnicitate” este, de fapt, un sistem mecatronic. Mecatronica s-a născut ca tehnologie şi a devenit 

o adevărată filosofie, o viziune integratoare în domeniul tehnologic care s-a răspândit în întreaga 

lume. Autorii subliniază că mecatronica, prin caracterul său integrator, sinergic, transcende 

graniţele unei singure discipline, ceea ce impune necesitatea articulării unei noi paradigme 

educaţionale, care să creeze cadrul necesar formării unor ingineri şi profesori capabili să 

transmită elevilor şi studenţilor o viziune globală asupra domeniului tehnologic. 

Autorii ne propun un veritabil periplu iniţiatic, surprinzător prin bogăţia lui, plecând de la 

mecanica cuantică și ajungând la transdisciplinaritate. Cititorul se pot astfel informa cu mare 

folos asupra gândirii sistemice și complexităţii, care au profunde implicaţii asupra organizării şi 

autoorganizării sistemelor mecatronice. Ideea cheie a transdiciplinarităţii – cea de nivel de 

Realitate - este analizată cu pertinenţă și relevanţa sa pentru mecatronică este convingătoare. 

Cititorul va putea pătrunde într-o mulţime de arcane ale gândirii și tehnicei contemporane: 

cauzalitatea, mecanica cuantică,  bootstrap, logicile non-clasice, terţul inclus, teorema lui Gödel, 

entropia, negentropia, informaţia, ordinea, haosul, termodinamica, sinergia, autoorganizarea, 

complexitatea și transdisciplinaritatea. 

Este deosebit de interesant că sistemele mecatronice se disting printr-o remarcabilă 

complexitate, similară adesea cu cea a sistemelor din lumea vie. Cei care doresc să înţeleagă 

sensul, implicaţiile și finalitatea roboţilor, trebuie să citească această carte. Procesul care asigură 

evoluţia sistemului mecatronic spre un regim dinamic în care se realizează compromisul optim 

între creativitate şi stabilitate este fascinant. Oricât de ciudat ar părea, terţul inclus este esenţial 

pentru înţelegerea acestui proces. Relaţia dintre sistemul mecatronic multiagent şi mediu este una 

sinergică, care favorizează emergenţa unui tip superior de integrare: integrarea informaţională.  

 Mecatronica, prin caracterul său integrator, transdisciplinar, impune necesitatea articulării 

unei noi paradigme educaţionale, capabilă să transmită elevilor şi studenţilor o viziune globală 

asupra domeniului tehnologic. Raportul european Delors subliniază nevoia unei educaţii 

                                                                                                                                                       
10 A se vedea pagina Internet 

http://basarab.nicolescu.perso.sfr.fr/ciret/biblio/theses.htm 

11 Sergiu Berian şi Vistrian Mătieş, Transdisciplinaritate şi mecatronică, Curtea Veche, colecţia „Ştiinţă, 

Spiritualitate, Societate”, Bucureşti, 2011, prefaţă de Basarab Nicolescu. 
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integrale a fiecărei fiinţe umane, care presupune să învăţăm să cunoaştem, să facem, să trăim 

împreună şi să învăţăm să fim, fără a neglija dimensiunea trans-personală. În acest context, 

importanţa mecatronicii ca suport pentru educaţia integrală poate fi hotărâtoare. 

Autorii propun un model fecund pentru educaţie mecatronică integrală. Acest model 

evidenţiază non-separabilitatea, unitatea existentă între faţete ale mecatronicii care par 

ireconciliabile. Foarte interesantă este prezentarea Platformei Naţionale de Mecatronică (PNM) 

din România, prin prezentarea unor metode şi mijloace concrete care vizează promovarea 

filosofiei mecatronice în activităţile educaţionale, de formare şi de cercetare-dezvoltare 

tehnologică.  

Cartea lui Segiu Berian și Vistrian Mătieș demonstrează că Realitatea este Una: graniţele 

între știinţă, tehnică și filozofie sunt artificiale, create de mintea noastră obsedată de mitul 

iraţional al eficacităţii pentru eficacitate. Transgresarea acestor graniţe este necesară dacă dorim 

să supravieţuim în faţa unei tehnoștiinţe în total decalaj cu fiinţa umană.  

Într-un text celebru, Martin Heidegger arăta că tehnica are o esenţă ambiguă: „Atâta vreme 

cât ne reprezentăm tehnica drept un instrument, suntem prinși în cursa voinţei de a o stăpâni. 

Trecem astfel pe lângă esenţa însăși a tehnicii.”
12

 Tehnica semnifica, pentru grecii antici, 

dezvăluirea care face să percepem adevărul în strălucirea aparenţei. Arta purta același nume 

modest de „tehnică”, într-o dezvăluire în același timp unică și multiplă. Cartea de faţă ne ajută să 

regăsim esenţa tehnicii.  

  

 

                                                
12 Martin Heidegger, « La question de la technique », in Essais et conférences, Gallimard, Paris, p. 44. 


