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EDITORIAL 
Conferinţa Internaţională de Studii 

Interdisciplinare – ICIS 2016, 10-11 iunie 2016,  
cu tema: „Interdisciplinaritate și creativitate în 

societatea cunoașterii” 

 
Această conferință a fost organizată de: Universitatea „Ovidius” 

din Constanța, Asociația Generală a Inginerilor din România 
(AGIR) și Societatea Română de Grafică Inginerească (SORGING). 
Are girul Academiei Române prin Comitetul Român de Istoria și 
Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), al Academiei de Științe 
Tehnice din România (ASTR), al Academiei Oamenilor de Știință 
din România (AOSR), al Centrului de Studii și Cercetări asupra 
Riscurilor și Vulnerabilității al Universității CAEN, Franța și al 
unui Comitet Onorific format din personalități de prestigiu, 
recunoscute pe plan național și internațional. 

Alegerea titlului a fost ideea dnei Valentina Pomazan care a 
propus extinderea temei simpozionului „Știința și arta – interferențe și 
complementaritate” (ale cărui lucrări au fost publicate în Buletinul 
AGIR nr1/2015), simpozion care a devenit, practic, o secțiune în 
cadrul conferinței. 

Tema selectată sugerează participanților focusarea, în abordarea 
interdisciplinarității, pe dezvoltarea creativității, foarte importantă 
în societatea cunoașterii către care tinde și România.  

Reacția pozitivă a participanților este confirmată, în primul 
rând, de numărul de lucrări în limba română, publicate în acest 
număr al Buletinului AGIR, și de numărul de lucrări în limba 
engleză, publicate în volumul ICIS 2016. În al doilea rând, de 
diversitatea domeniilor abordate (știință, artă, sănătate, economie, 
politică, istorie etc). Și în al treilea rând, de diversitatea domeniilor 
din care provin (academic, universitar, cercetare, economic, 
organizații profesionale etc.). 

Prin organizarea acestei conferințe se au în vedere și crearea 
unor relaţii de colaborare interdisciplinare şi interinstituționale, 
avizarea managementului din domeniul politic și din administrație 
asupra tendinţelor impactului tehnologic, facilitarea identificării de 
noi soluţii pentru o dezvoltare sustenabilă și durabilă prin 
publicarea şi diseminarea largă a celor mai semnificative propuneri, 
contribuţii, realizări și cercetări interdisciplinare. Alte detalii pot fi 
găsite la adresa: http://www.sorging.ro/ro/articole/conferin-a-
interna-ional-de-studii-interdisciplinare-csi-2016 . 

 
 

Ing. Nicolae FILDAN  
Membru al Comitetului de organizare a conferinței 
Membru al Consiliului Director al AGIR 
Președinte al Sucursalei AGIR Constanța 
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