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ABSTRACT:   

"IPM - Iasi Polytechnic Magazine, Book and Software Reviews", Section of the journal Bulletin of the 

Polytechnic Institute of Iasi, ”Gh. Asachi” Technical University from Iasi, Romania. Through the international 

exchange, "IPM - Iasi Polytechnic Magazine" - editors: Prof. dr. ing. Adrian Adăscăliţei and Prof. dr. ing. Horia 
N. Teodorescu (member of the Romanian Academy), has completed the fund of foreign valuable documents of 

strict specialty of the University Library, during the period 1989-2010. In the pages of the magazine, there were 

presented and analyzed works from all fields of applied and engineering sciences, with particular emphasis on 

computer-aided teaching and learning, as well as on computer-aided design and manufacturing. The articles 

have been grouped into various sections: book reviews, computer program presentation, doctoral thesis 

summaries, presentation of conferences and symposium papers, international standards. 
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Avuția cea mai importantă al 
unui popor este inteligența omenească: 
creativitatea și ingeniozitatea. Din 
acest motiv, educația și instruirea 
resursei umane trebuie să constituie 
primul obiectiv al oricărei strategii de 
dezvoltare. Mecanismul cu ajutorul 
căruia tehnologiile moderne sunt 
introduse în producția industrială 
funcționează numai prin intermediul 
unor instituții de învățământ de înalt 
nivel care prelucrează, în primul rând, 
informația științifică. 

Motivația publicării acestei noi 
secțiuni a Buletinului Institutului 

Politehnic din Iași, intitulată ”IPM - 
Iasi Polytechnic Magazine, Book and 

Software Reviews” (Magazinul 
Politehnicii Ieșene, Recenzii de Cărți și 
de Programe pentru Calculatoare) a 
fost dorința colegiului de redacție de a 
extinde serviciile oferite cititorilor 
noștri, membri ai comunității 

educaționale inginerești naționale și 

internaționale. 
Revista, cu frecvență de patru 

numere pe an, a apărut în 14 Iulie 1989 (Vol. 1, numerele 1 și 2). Numerele 3 și 4 din acest prim 
volum au apărut în luna decembrie 1989. Între anii 1989-1997, revista IPM - Iasi Polytechnic 

                                                 
1 Conf. dr. ing., Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iași 
2 Conf. dr. inf., Universitatea din București 

Fig. 1. Articol publicat, Duminică 16 Iulie 1989, 
în cotidianul ”Flacăra Iașului” 
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Magazine a apărut în format tipărit pentru ca ulterior, până în anul 2010, să apară doar în format 
electronic (http://www12.tuiasi.ro/index.php?page=1235). 

Principalele obiective ale periodicului au fost:  
• selectarea cursurilor, a lucrărilor de referință și a utilităților necesare predării asistate de 

calculator (programe, biblioteci de programe);  
• evidențierea interdependenței acestora cu practica și, astfel, contribuția eficientă la aplicarea 

noilor Tehnologii Informatice și de Comunicații (ITC) în viața economică și socială. 
În paginile revistei au fost prezentate sau analizate lucrări din toate domeniile științelor 

aplicate și inginerești, insistându-se în mod deosebit asupra predării și învățării asistate de 

calculator, precum și asupra proiectării și fabricației asistate de calculator. Articolele au fost 
grupate în diferite rubrici: recenzii de cărți, prezentare de programe pentru calculator, rezumate de 
teze de doctorat, prezentarea lucrărilor conferințelor și simpozioanelor, breviar de standarde 
internaționale. Funcția principală a periodicului, ca de altfel a oricărei reviste de recenzii, este 
funcția de documentare. Obiectivul nu a fost de a prezenta ceea ce se publică într-un an în întreaga 
lume în multiplele domenii ale științelor aplicative și inginerești, ci de a furniza date obiective care 
să pună în evidență trăsăturile caracteristice ale unor importante domenii de cercetare științifică, cu 
implicații asupra procesului de învățământ. 
 

 
 

Fig. 2. Coperțile revistei IPM - Iasi Polytechnic Magazine,  
Vol. 1, Numerele 1 și 2, 14 Iulie 1989 

 
Editată în limba engleză, revista a fost distribuită în cadrul relațiilor de schimburi academice 

cu partenerii internaționali ai Universității. Prin intermediul acesteia, cadrele didactice și-au adus 
contribuția la diversificarea bazei de documentare a Institutului Politehnic din Iași (Universității 
Tehnice ”Gh. Asachi” din Iași). ”IPM - Iasi Polytechnic Magazine” a făcut, de asemenea, cunoscute 
peste hotare realizările științifice și educaționale românești. Din partea Comitetului Editorial, a 
semnat editorialul prof. univ. dr. Cameluța Beldie, rectorul Institutului Politehnic ”Gh. Asachi” din 
Iași. La apariția acestei reviste în anul 1989 au contribuit personalități precum: prof. Adolf 
Haimovici, prof. Dimitrie Mangeron devenit membru corespondent al Academiei Române, prof. 
Cameluța Beldie, acad. Cristofor Simionescu, prof. Dumitru Liuțe, prof. Alfred Braier, prof. Hugo 
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Rosman, prof. Mihai Gafițanu, prof. Mihail Voicu devenit membru corespondent al Academiei 
Române. 

 

 

Fig. 3. Comitetul Editorial al Revistei  
Iasi Polytechnic Magazine și Comitetul director al 
Centrului Internațional de Educație Inginerească 

Fig. 4. Adăscăliței, A. A: ”... And New 

Education Tools”, IEEE Circuits And 
Devices Magazine, Vol. 6/Issue: 6 

Pages: 3-3; Nov 1990. 

Recunoaștere și impact 

În perioada 13-15 noiembrie 1991, pe durata cât Olanda asigura Președinția Comunității 
Europene, s-a desfășurat la Amsterdam Conferința COMETT a Comunității Europene ”Noi modele 

de cooperare Universitate-Industrie: exemplul COMETT (Programul Comunității Europene pentru 

Educație și Instruire)”. 
Prof. Theo Veenkamp, Directorul Programului TEMPUS, a făcut un raport al sesiunii - 

”Transfer de tehnologie și educație permanentă în Europa de Est”. Referitor la comunicarea 
”Transfer de tehnologie și educație permanentă a inginerilor în România” susținută de prof. dr. ing. 
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Adrian Adăscăliței, delegat al Centrului Internațional pentru Educație Inginerească din Iași, prof. 
Veenkamp relatează:  

”Sesiunea cu cea mai mare încărcătură emoțională a fost dedicată Europei de Est. 
Problemele cu care se confruntă fosta Germanie de Est, Polonia, România și 
Cehoslovacia, prezentate de delegații din aceste țări, au fost ascultate cu atenție de 
colegii din Vestul Europei care au aplaudat cu entuziasm fiecare 
contribuție/intervenție. Invitații organizatorilor au fost cadre universitare din țări foste 
comuniste. Contribuțiile/intervențiile acestor persoane alături de intervențiile 
Coordonatorului sesiunii (Profesorul Janusz Grzelak, Universitatea din Varșovia) și 
Raportorului (Theo Veenkamp, Director al Biroului TEMPUS) au făcut ca această 
Sesiune să fie una din cele mai interesante sesiuni”. 

Prof. dr. ing. Adrian Adăscăliței, Directorul International Centre for Engineering 

Education/ICEE (Centrul Internațional pentru Educație Inginerească) de la Universitatea Tehnică 
”Gh. Asachi” din Iași, România, a deschis sesiunea cu descrierea activităților pe care și le propune 
acest Centru. În cadrul prezentării a fost menționată și apariția revistei IPM - Iași Polytechnic 

Magazine, cu preocupări în domenii precum: aplicarea tehnologiilor educaționale în pregătirea 
inginerilor, introducerea educației asistate de calculator sau crearea unei Universități tehnologice cu 
predare la distanță folosind televiziunea. Adrian Adăscăliței a prezentat Proiectul ICEE ca pe un 
exemplu de posibilă abordare a transferului de tehnologie în România. 

Principalele obiective ale proiectului erau:  
• identificarea și dezvoltarea / implementarea metodelor care asigură calitatea și eficiența 

transferului de tehnologie în România.  
• strângerea legăturilor dintre comunitățile academice din Estul și Vestul Europei, prin 

creșterea mobilităților pentru studenți și cadre didactice. 
Planul de acțiune al ICEE (1991) 

includea dezvoltarea unui Laborator de 

Instruire Asistată de Calculator, 
realizarea unui studiu de fezabilitate 
pentru o universitate de tehnologie cu 
predare la distanță folosind un canal de 
televiziune și materiale tipărite, precum 
și publicarea periodicului IPM - Iași 

Polytechnic Magazine, o revistă de 
pedagogie inginerească, suport 
important pentru Educația permanentă 

a inginerilor. 

Repere istorice ale Bibliotecii 

Universității Tehnice ”Gh. Asachi” 

din Iași 

În primii 50 de ani de activitate ai 
Bibliotecii Universității Tehnice ”Gh. 
Asachi” un rol important în 
completarea fondului de documente l-a avut schimbul internaţional de publicaţii prin revistele 
"Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi" - 10 secţii (editat din 1946) şi "IPM - Iasi Polytechnic 

Magazine" (editat din anul 1989). Un rol deosebit în menţinerea prestigiului ştiinţific al Buletinului 
şi creşterea numărului de colaboratori şi parteneri de schimb, l-au avut profesorii D. Mangeron, H. 
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Rosman, A. Braier și M. Voicu. De asemenea, prin solicitările de cărţi pentru recenzii, prin 
intermediul Buletinului, numărul partenerilor a crescut la 1662, din 47 de ţări, iar prin intermediul 
revistei "IPM - Iasi Polytechnic Magazine" - editori: Prof. dr. ing. Adrian Adăscăliței şi Prof. univ. 
dr. ing. Horia N. Teodorescu, s-a realizat completarea fondului de documente străine, valoroase, de 
strictă specialitate. 

Documente 
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