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EDITORIAL 
Inovarea și creativitatea  

în societatea  cunoașterii 

Organizatorii Workshop-ului național „Cercetare și expertiză 
inginerească la Constanța“ – ediția a patra, 18.11.2016, cu tema: 
„Inovarea și creativitatea în societatea cunoașterii” au fost Universitatea 
Maritimă Constanța (UMC) și Asociația Generală a Inginerilor din România 
(AGIR) – Sucursala Constanţa în colaborare cu Asociația Expertilor 
Extrajudiciari și Consultanți (SETEC) și cu Asociația Corpul Experților 
Tehnici din România (CET-R). 

Scopul urmărit – de a crea un context profesional necesar identificării de 
soluții (prin promovarea inovării și creativității) care să faciliteze tranziția 
la societatea cunoașterii – se poate afirma, a fost atins. În primul rând, 
prin prezentarea celor 23 de lucrări de un înalt nivel tehnic. În al doilea 
rând, prin dezbaterile care au avut loc și, în al treilea rând, prin relațiile 
interprofesionale care s-au creat. Se vor detalia, în continuare, aceste 
afirmații. 

Lucrările prezentate sunt din domeniul cercetării (teoretice și practi-
ce) și al expertizei inginerești. Ele conțin soluții concrete pentru diferite 
domenii specifice (maritim, marin, naval, IT, militar, construcții, aviație, 
industrie, economie, învățământul preuniversitar și universitar, conser-
varea patrimoniului industrial, expertiză/evaluare etc.). Acest spectru larg 
de discipline a facilitat selectarea și promovarea unor abordări complexe de 
tip multidisciplinar și/sau interdisciplinar.  

Abordarea soluțiilor prezentate la workshop s-a bazat pe aplicarea 
creativității și/sau inovării. Ar putea fi o primă concluzie. Altă concluzie, 
confirmată și în timpul dezbaterilor, se referă la necesitatea realizării unei 
restructurări adecvate a sistemului educațional și a cercetării, astfel 
încât să se faciliteze dezvoltarea inovării și creativității. Majoritatea lucrărilor 
au fost, cum era de așteptat, din domeniile maritim, marin și naval. Un 
exemplu din alte domenii sunt lucrările care se referă la îmbunătățirea 
pregătirii viitorilor ingineri (din domeniul ingineriei civile, în mod special, 
dar nu numai). În domeniul petrolier, un alt exemplu, soluția prezentată are 
la bază o invenție brevetată a autorului. Utilizarea plasmei non-termice și în 
alte domenii decât cel naval este o soluție care a fost dezvoltată în urma unei 
colaborări internaționale. Un alt exemplu este lucrarea care conține propuneri 
referitoare la aplicarea managementul riscului, important pentru toate fazele 
unui proiect (proiectare, implementare, expertiză etc). O altă noutate a acestei 
ediții a fost prezentarea unor lucrări de cercetare din domeniul Forțelor 
Navale (componentă militară). O parte din lucrările prezentate s-au realizat 
prin accesarea Fondurilor Europene etc. Ne oprim aici cu aprecierile 
referitoare la conținutul și modul de abordare a lucrărilor și vă invităm să 
studiați acest număr al Buletinului AGIR, unde ele sunt prezentate în detaliu. 

Lista completă a lucrărilor, precum și alte informații referitoare la 
această editiție (sau la edițiile anterioare), pot fi accesate pe site www.agir-
constanta.ro/categoria/evenimente/ .  

Ultimele cinci lucrări, din acest număr al Buletinului AGIR, au fost 
prezentate la workshop-ul „Performanță și calitate în Inginerie Civilă” 
din data de 21 octombrie 2016, organizat de Facultatea de Construcții a 
Universității „Ovidius“ din Constanța împreună cu AGIR – Sucursala 
Constanța. 
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