
Editorial    Creativitate. Inventica. Robotica, An XIV, nr.1/2009 
 
 
 

Editorial 
 
La sfârşitul anului 2008, Editura AGIR, în activitatea sa preponderentă de a promova idei noi, a 

publicat versiunea în limba română a lucrării „THE 21-st CENTURY ENGINEER” („INGINERUL 
SECOLULUI XXI”), autoare Patricia GALLOWAY, pe care o recomandăm tuturor inginerilor 
români s-o citească. 

Cartea vine la momentul potrivit şi pune în discuţie idei provocatoare şi stimulatoare care 
trebuie luate în seamă şi valorificate şi în ţara noastră. De aceea am considerat necesar ca în 
editorialul acestui număr al Buletinului AGIR să prezentăm Cuvântul înainte, scris la ediţia 
originală de către G.Wyne WOGH de la Institutul pentru Tehnologie din Gerorgia (SUA). 

 
Mihai MIHĂIŢĂ 

Preşedinte al AGIR 
 
 
SCHIMBAREA ESTE O CONSTANTĂ ÎN SOCIETATE, iar ingineria ajută la efectuarea ei şi este 

influenţată de ea. Deşi schimbarea a fost evidentă în toate timpurile, această carte descrie chiar 
circumstanţele unice în care profesia de inginer s-a aflat în acest moment special în istorie. 
Patricia Galloway descrie în carte trăirile speciale ale unui inginer care a fost în prima linie a 
acestei meserii întreaga carieră. Ea a fost în multe funcţii de conducere, ceea ce îi oferă 
perspective pe care mulţi nu le au. 

În ultimii cinci ani, mai multe rapoarte au identificat schimbările speciale cu care se 
confruntă azi ingineria. Noi trăim vremuri în care tehnologia a pătruns în societate, ceea ce 
este ideal pentru inginerie. Oricum, aceasta a evoluat printr-un proces de specializare ce a crescut 
în mod constant, care a divizat gradat această profesie în componente mai mici. Este dificil să 
găsim pe cineva anume să vorbească despre inginerie ca un tot unitar. Simultan, dezvoltarea 
care grăbeşte comunicarea, precum internetul, a schimbat rapid domeniul fiecăruia, în special 
al inginerilor. Mai mult, în doar zece ani, economia globală a implicat trei miliarde de oameni din 
India, China şi alte naţiuni în curs de dezvoltare. Inginerii acestor ţări s-au dovedit dispuşi şi capabili 
să desfăşoare – pentru salarii mult mai mici –  activităţi care, anterior, fuseseră prestate în S.U.A. 
Timpurile le cer noi abordări dacă inginerii din S.U.A. vor să aibă succese şi în viitor. 

Problemele cu care se confruntă inginerii şi profesia în sine sunt unanim recunoscute, dar 
încă nu s-a ajuns la un consens despre felul în care acestea trebuie rezolvate. Ideile bune 
provin de la întâlnirile inginerilor profesionişti şi ale profesorilor. Rămâne doar să se 
găsească soluţiile unanim acceptate. 

În această nouă carte, Dr. Galloway oferă o abordare uniformă pentru a ajuta inginerii 
să se pregătească pentru viitorul incert. Ea înţelege că trebuie ca tinerii ingineri să fie educaţi şi 
încă mai mult decât asta. Concluzia este că inginerii din S.U.A. trebuie formaţi să aibă şi numeroase 
atribuţii ca să justifice salariile mari pe care le pretind.  

 
Dr. Galloway cere o educaţie care să includă şi o comunicare, etică, profesională şi calităţi de 

conducător. Ea recunoaşte faptul că ingineria S.U.A. trebuie să se bazeze pe diversitatea populaţiei şi 
să folosească asta ca pe un atu. Ea apreciază de asemenea că, având aceste noi abilităţi, inginerii 
pot să-şi extindă rolul şi în politica publică. După cum se subliniază, dacă inginerii lasă 
această politică altora, nu vor mai fi capabili să asigure tehnologia, ca o forţă pozitivă în societate. 

Fără să fie potrivnică, Dr. Galloway îi provoacă pe profesorii din domeniul ingineriei să pună 
reformele pe primul plan. Ea demonstrează limitele prezentului sistem de învăţământ, precum şi ale 



celui de patru ani. Autoarea lansează o chemare pentru înfiinţarea masteratului ca primă diplomă de 
inginer profesionist şi argumentează că este timpul să existe şi un masterat în managementul 
ingineriei profesioniste. În urma propunerii sale, un astfel de master va conferi inginerilor calităţile 
necesare pentru conducerea firmelor mari şi corporaţiilor inginereşti, de asemenea le va da 
oportunitatea să participe la guvernare la un nivel înalt. O astfel de diplomă va recunoaşte valoarea 
unui generalist – ceea ce poate fi numit „inginer master” – care ştie să pună laolaltă toate piesele. 

Nu toată lumea din acest domeniu, al ingineriei şi din cel al educaţiei va fi de acord cu tot 
ce a propus Dr. Galloway. Cartea ei vine într-un moment-cheie, provocându-ne şi stimulându-ne 
cu idei şi chemare la acţiune. După cum reaminteşte, timpul nu este prietenul inginerului. Dr. 
Galloway merită felicitări pentru că a scris cartea când era mai multă nevoie de ea. Aceasta 
trebuie citită şi însuşită de cei care vor să schimbe ceva. 

G. WAYNE ULOGH, PH. D. P. E. 

Preşedinte, Georgia Institute of Technology 
 
 
 

 


