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EDITORIAL 

 
Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR) 

împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân” organizează 

pe data de 22.01.2021 Workshop-ul național „Cercetare și 

expertiză inginerească la Constanța‖ – ediția a noua,  care se va 

desfăsura online  (a fost programat, inițial, pentru luna noiembrie 

2020). 

Acest workshop vine, față de edițiile anterioare, cu trei noutăți. 

Pima se referă la faptul că se va desfășura online. Ne adaptăm 

astfel la cerințele impuse de contextual national și internațional. A 

doua se referă la includerea lucrărilor unor invitați speciali: 

președintele AGIR, Mihai Mihăiță, președintele sucursalei AGIR 

Dolj, Gheorghe Manolea, şi colaboratorii direcți, pentru a extinde 

și îmbunătăți temele abordate. A treia noutate se referă la 

selectarea și publicarea lucrărilor în Buletinul AGIR cu aproape o 

lună înainte de data la care va avea loc workshop-ul. Astfel, toți cei 

interesați vor avea acces la conținutul  lucrărilor din timp putâdu-se 

focusa pe dezbateri. 

Ca și la edițiile anterioare, scopul urmărit este crearea unui 

context profesional necesar identificării de soluții pentru punerea în 

aplicare a proiectului cu titlul generic: „Promovarea și aplicarea 

extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și 

standardele impuse de era digitală, la nivelul județului 

Constanța” (https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/  

despre-proiect/ ). În anul 2021 ne propunem relansarea acestui 

proiect având în vedere noul context politic la nivel local, national și 

internațional. Pentru a optimiza si simplifica punerea lui în practică 

am propus o nouă abordare a unui proiect de ţară, care va trebui să 

poată să integreze toate proiectele de interes local și național (o 

abordare holistică de tip sistem integrat și echilibrat). 

La o scurtă analiză a lucrărilor care au fost selectate rezultă că 

autorii lor provin din universități, centre de cercetare și companii 

private (exemple: Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, 

Universitatea Maritimă din Constanța, Universitatea din 

Craiova, CMA SHIPS Company – Academia Tehnică Militară 

București, INCDIE ICPE-CA – Bucureşti, Institutul Național 

de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa‖ etc.) și că 

ele abordează o gamă largă de teme din diverse domenii inginerești 

(mecanică, IT, naval, maritim, hidrologie, electric, mediu etc.). 

Extinderea puternică a colaborării online, precum și apariția 

altor facilități care vor promova inovarea și creativitatea, ar putea fi 

un punct de plecare pentru realizarea unor shimbări de fond pe care 

le așteptăm de peste 30 de ani. De la modul de desfășurare a 

pregătirii profesionale, a întâlnirilor profesionale, a desfășurării 

activităților până la cel al colaborării. Rolul și locul AGIR trebuie 

adaptat acestui nou context pentru a facilita finalizarea cu success a 

schimbărilor de fond.  
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