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REZUMAT. Cercetările pentru obţinerea unor noi realizări se desfăşoară în prezent prin parcurgerea etapei privind „cercetarea 
virtuală pe calculator” pentru identificarea tuturor problemelor care se referă la aspectele matematice şi de prezentare virtuală. 
Studiul se referă la etapele următoare, prezentând câteva aspecte şi propuneri care se referă la realizarea practică a obiectivelor 
cercetărilor ştiinţifice inginereşti.  
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ingineri de erudiţie, ingineri de intuiţie, fazele de realizare şi valorificare a cercetărilor ştiinţifice inginereşti.  
 
ABSTRACT. The researches for obtaining new achievements are in the current time conducted by the passing through the phase 
regarding „computer virtual research” for the identification of all the problems referring to the aspects of mathematics and virtual 
presentation. The study refers to the next phases, presenting a few aspects and proposals that refer to the practical development of 
the objectives of the engineering scientific research. 
 
 
Key words: research institutes, superior technical universities, coordinating director, scientific director, erudition engineers, intuition 
engineers, engineering scientific research. 
 

1. INTRODUCERE 

Un rol determinant în ridicarea nivelului de trai şi 
civilizaţie al ţărilor avansate pe plan mondial revine 
activităţii de cercetare ştiinţifică inginerească. Şi în ţara 
noastră activitatea din acest domeniu este de actualitate, 
fiind coordonată de organizaţii guvernamentale şi aca-
demice. Având o activitate îndelungată ca cercetător 
ştiinţific doresc să prezint câteva aspecte şi propuneri, 
privind activitatea de cercetare ştiinţifică inginerească 
din ţara noastră.  

După cum se cunoaşte, există două ramuri distincte 
ale cercetării ştiinţifice: cea fundamentală şi cea 
aplicativă, iar o ramură a cercetării ştiinţifice aplicative o 
constituie cercetarea ştiinţifică inginerească, având ca 
scop realizarea unor noi produse şi desfăşurarea unei 
activităţi susţinute de inovare pentru îmbunătăţirea 
performanţelor şi a tehnologiei de fabricaţie a produselor. 

Cercetarea ştiinţifică inginerească poate fi caracte-
rizată prin următoarele particularităţi: are în vedere legile 
şi principiile ştiinţifice universal recunoscute; utilizează 
pentru investigaţii experimentarea; se finalizează prin: 
descoperiri, concepţii, produse şi tehnologii noi; nu poate 
fi influenţată de dogme sau superstiţii, având în vedere 
realitatea şi elementele evolutive ale existenţei obiective. 

2. ASPECTE ŞI PROPUNERI 

● Nivelul atins de o ţară în domeniul cercetării 
ştiinţifice inginereşti depinde direct de nivelul de 
industrializare al ţării respective. 

● Datorită specificului activitatea de cercetarea ştiin-
ţifică inginerească se realizează în condiţii optime în 
institutele de cercetare special create care au cercetători 
profesionişti şi baze materiale. 

● Un rol deosebit de important în activitatea de 
cercetare ştiinţifică inginerească revine universităţilor 
de învăţământ tehnic superior, în special pentru rezolva-
rea aspectelor teoretice ale problemelor de cercetare.  

● Cercetările ştiinţifice inginereşti trebuie să aibă în 
vedere toate aspectele temelor de cercetare 

● Cercetările ştiinţifice inginereşti trebuie să aibă în 
vedere toate aspectele temelor de cercetare abordate şi 
evitarea improvizaţiilor care pot duce la compromiterea 
unor idei valoroase. Esenţială pentru reuşita unei acti-
vităţii de cercetare ştiinţifică este formarea unor echipe 
(consorţii) pentru realizarea cercetărilor ştiinţifice in-
ginereşti în colaborare care trebuie să aibă la bază 
sarcini obiective, concrete, precis formulate, evitând 
cheltuirea unor fonduri pentru studii abstracte şi divaga-
ţii. Răspunzători direcţi pentru o cercetare ştiinţifică 
inginerească trebuie să fie directorul coordonator şi 
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coordonatorul ştiinţific. Alegerea acestor coordonatori 
trebuie să se facă având în vedere în primul rând 
competenţele lor profesionale în domeniu.  

● Fazele de realizare a unei cercetări ştiinţifice 
inginereşti pot fi considerate:  

– fundamentarea ideii, printr-o teorie bazată pe 
realitatea obiectivă; 

– fundamentarea matematică; 
– elaborarea devizului pentru fondurile necesare 

cercetării, având în vedere fundamentarea teoretică,  
realizarea, eventuala amplasare şi experimentarea 

obiectivului; 
– contractarea cercetării; 
– execuţia de machete şi modele; 
– experimentări de laborator pe modele; 
– proiectarea prototipului pe baza rezultatelor expe-

rimentărilor de laborator; 
– execuţia şi eventuala instalare a prototipului; 
– experimentarea prototipului; 
– solicitarea brevetării; 
– valorificarea rezultatelor cercetării; 
– diseminarea rezultatelor cercetării. 
● Pentru realizarea obiectivelor cercetării ştiinţifice 

inginereşti este nevoie de proiectare. Trebuie să recu-
noaştem că proiectarea este prima treaptă de materializare 
a ideilor unei cercetări ştiinţifice inginereşti. În prezent 
proiectarea se realizează pe calculator, folosind progra-
mele specializate:AutoCad, Inventor, Catia, SolidWork 
etc. Firmele actuale, care realizează softuri, recomandă 
proiectarea produselor direct în 3D, dar calea rapidă de 
proiectare pentru subansamble şi repere este totuşi 
proiectarea 2D, urmând ca proiectarea 3D să fie utilizată 
pentru desenele de prezentare. În domeniul proiectării 
trebuie să avem în vedere că numai o colaborarea perfectă 
între cercetători şi proiectanţi permite realizarea corectă a 
produselor unei cercetări ştiinţifice inginereşti, rolul 
determinant în concepţia acestor produse revenind însă 
cercetătorilor;  

● În problemele proiectării trebuie menţionată respon-
sabilitatea liceelor tehnice şi a institutelor de învăţământ 
tehnic superior pentru pregătirea proiectanţilor profesio-
nişti care trebuie să cunoască la perfecţie regulile 
reprezentărilor în desenul tehnic industrial şi programele 
de proiectare pe calculator. 

● Cercetarea ştiinţifică inginerească trebuie să se 
finalizeze cu produse care supuse experimentărilor să 
confirme teoriile care stau la baza cercetărilor. Pentru 
aceasta în bugetul unei cercetării este necesar să se 
prevadă clar sumele destinate execuţiei produselor, a 
instalaţiilor de experimentare şi a eventualelor cheltuieli 
de amplasare a produselor realizate, recunoscând că 
scopul cercetării ştiinţifice inginereşti trebuie să se 
concretizeze, atât prin studii de specialitate, cât şi prin 
realizarea unor produse sau instalaţii concrete.  

● Determinantă în cercetarea ştiinţifică inginerească 
este realizarea constructivă finală a produsului 
cercetării cu toate performanţele sale. Tehnologia care 
se utilizează pentru obţinerea unui produs în prezent şi 
viitor trebuie să constituie parte a cercetării, dar trebuie 
subordonată realizării constructive de care depind direct 
parametrii funcţionali şi constructivi, cantitatea şi 
valoarea materialelor necesare, dacă nu cumva obiectul 
cercetării îl constituie însăşi tehnologia de realizare a 
produsului care se prevede explicit. 

● Cercetarea ştiinţifică inginerească trebuie să aibă 
în vedere pe lângă obţinerea unei eficienţe imediate şi 
perspectivele de viitor. Trebuie să recunoaştem că pot 
exista cercetări ştiinţifice inginereşti complexe care nu 
se pot finaliza într-o singură etapă. Pentru aceasta, dacă 
se obţin rezultate pozitive pe parcurs este necesară 
perseverenţă pentru a se continua cercetările până la 
finalizare.  

● Succesul unei cercetări inginereşti depinde în mare 
măsură de personalul angajat în activităţi de cercetare. 
Din acest motiv trebuie avut în vedere că inginerii pot fi 
clasificaţi în: ingineri de erudiţie şi ingineri de intuiţie. 
Acestă clasificare este rezultatul a doi factori deosebiţi: 
educaţia şi genetica.  

Inginerii de erudiţie pot desfăşura mai bine o activitate 
pur intelectuală, pot deveni profesori, coordonatori în 
cadrul universităţilor, pot primi cele mai înalte distincţii 
academice, având un rol determinant în pregătirea şi 
formarea specialiştilor necesari societăţii. Caracteristic 
pentru activitatea inginerilor de erudiţie este numărul mare 
de publicaţii ştiinţifice. 

Inginerii de intuiţie pot deveni cercetători sau 
cadre de conducere în domeniul cercetării ştiinţifice 
inginereşti sau al fabricaţiei. Datorită însuşirilor native 
inginerii de intuiţie sesizează mai uşor aspectele noi sub 
care se prezintă realitatea obiectivă, având un rol 
decisiv în concepţia bunurilor materiale. Caracteristic 
pentru activitatea inginerilor de intuiţie este numărul 
mare de realizări practice la care au colaborat direct şi 
numărul mare de brevete de invenţie obţinute. Din cele 
menţionate rezultă că responsabilul ştiinţific al unei 
cercetări ştiinţifice inginereşti trebuie să fie un inginer 
de intuiţie, care are însă şi cunoştinţele necesare în 
domeniul respectiv. 

● Realizarea cu succes a unei cercetări ştiinţifice 
inginereşti trebuie să se concretizeze în final printr-un 
produs nou, dar şi printr-o propunere de brevetare care 
atestă astfel că s-a creat ceva nou. Desigur, dreptul la 
brevetul de invenţie aparţine unităţii producătoare, dar 
trebuie să fie recunoscuţi şi stimulaţi autorii care au 
contribuit direct la crearea invenţiei. 

● Cercetările ştiinţifice inginereşti trebuie să se 
desfăşoare, respectând condiţiile de etică, moralitate şi 
de apărare a mediului ambiant. 
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● În ceea ce priveşte finanţarea activităţii de 
cercetare ştiinţifică inginerească trebuie să avem în 
vedere importanţa pe care o acordă UE cercetării 
ştiinţifice, pentru care recomandă alocarea a 3 % din 
PIB, în vederea apropierii continue a activităţii CDI de 
producţia industrială şi obţinerea pe ansamblu a unei 
economii competitive, indicator care în 2005 era pentru 
ţara noastră de cca 0,3 %, iar în prezent acest indicator 
fiind sub această valoare, situează ţara noastră pe 
ultimele locuri în activitatea de cercetare din UE. 

● Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice ingi-
nereşti se poate face, punând la dispoziţia beneficiarului: 

– concepţia constructivă a produsului rezultat al 
cercetării; 

– tehnologia de realizare a produsului; 
– brevetul sau solicitarea de brevetare a produsului 

rezultat al cercetării. 
● Valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice 

inginereşti se mai poate face prin: 
– fabricarea produsului rezultat al cercetării sub 

forma unei microproducţii în institutul care a realizat 
cercetarea; 

– cooperarea pentru dezvoltarea cercetării cu firme 
din ţară sau străinătate.   

● Contabilizarea rezultatelor anuale ale activităţii 
ştiinţifice inginereşti ale unui institut de cercetare 
ştiinţifică ar trebui să aibă la bază următoarele criterii: 

– cercetări ştiinţifice inginereşti realizate şi aplicate; 
– eficienţa economică obţinută de beneficiarii cerce-

tărilor ştiinţifice inginereşti; 
– brevete de invenţie înregistrate; 
– brevete de invenţie obţinute; 
– brevete aplicate; 

– articole ştiinţifice publicate; 
– participări la conferinţe, simpozioane ştiinţifice, 

expoziţii în ţară şi în străinătate. 

3. CONCLUZII 

Pentru ca cercetarea ştiinţifică inginerească din ţara 
noastră să poată progresa în condiţiile actuale este 
necesară intensificarea pe toate căile posibile a 
colaborării între Institutele de cercetare, Universităţile 
de învăţământ tehnic superior, firmele de stat şi 
particulare în condiţii cât mai avantajoase posibil pentru 
beneficiari şi de asemenea este necesară intensificarea 
colaborării cu parteneri externi. 

Sper ca cele câteva aspecte şi propuneri prezentate 
să fie utile organizaţiilor de coordonare din domeniul 
cercetării şi la elaborarea studiilor de specialitate pentru 
stimularea cercetării ştiinţifice inginereşti din ţara noastră. 
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