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(0) Nivelul de trai - N,  a l  s o c i et ăț i i o m e n e ș t i  î n  ra p o r t  c u  

t i m p u l ,  e s t e  “Curba Progresului  tehnic al  omenir i i =  P
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P = progres teh.

N = nivelul de

trai;

-ΔN = decalaj

de nivel de trai

între două state

-P1, P2=variante  

de accelerare a 

progresului tehnic

printr-o politică 

de inovare socială 

accentuată



Soluția:Dezvoltarea durabilă conștientizată   printr-un:
(1). Învățământ Deschis  spre Inovare - Inventică 
S u p u n e m  d e z b a t e r i i  p u b l i c e  î n  s i n e r g i e  s o c i a l ă , o s o l u ț i e  c o n s a c r a t ă  

î n  s t a t e l e  c u  c r e ș t e r e  a c c e l e r a t ă  a  P I B  (Anexa nr.  1) : CUM?

◦Modif icarea Legi i  nr.  1/2011 ,a Educaț ie i Naț ionale prin :        

a) Adăugăm la competențele profesionale de evaluare a cunoștințelor și 

criteriul de creativitate, în contextul acumulării masive de informații utile;

b) Aplicăm o curriculă adecvată, inovativă, în învățământul pe tot parcursul vieții 

c) Adoptăm o structură organizatorică de formare a cadrelor necesare, propusă ca 

un ,,Departament” sau o ,,Scoala” Academică ” de Inventică (2) în universități.
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(2)„Școala Națională Academică de Inventică 
în Universități”

◦ - avantaje :

◦ - Efecte  v i z i b i l e :  în 2-3ani, printr-o terapie de șoc, Aceasta se poate 

organiza pe baza dreptului constituțional de independență universitară 

◦ - S e  î n c e p e  c u  Î nvăț ă m â nt u l  t e h n i c  s u p e r i o r , la școlile doctorale 

și masterate, simultan și gradual la licență, printr-un sistem curricular specific 

terapiei de șoc. (Anexa nr. 2 )- aplicație curriculară pe o universitate

tehnică, în exemplu chiar U.P.București
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Discipline curriculare necesare programării ,,gândirii 
duale” = ,,o gândire cognitiv-creativă”

◦Curricula inovativă acționează pentru:

◦1-Creșterea capacității de acumulare de cunoștințe

◦2-Modelarea și exersarea utilizării cunoștințelor în 

mod practic și creativ

◦Curricula prevede un șir de discipline în interacțiune, studiate logic:
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1-Creșterea capacității de acumulare de 
cunoștințe în același interval de timp

1.1.Citirea și învățarea rapidă   =performanța medie=
dublează viteza de citire și triplează  acumularea de cunoștințe.

1.2.Psihologia creației
-dă cursantului ,,INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE” pentru PC-ul natural - creierul sau

1.3.Analiza multicriterială și sinteza informațiilor
pe o temă sau un domeniu de studiu ales, produce:
-dezvoltarea învățării comprehensive și de sintezăteză, aplicativă la creeație.
de exemplu : la depistarea analitică a căilor de dezvoltare în domeniul studiat   
=Firul roșu de dezvoltare de produs. 
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2-Modelarea și exersarea utilizării 
cunoștințelor în mod practic și creativ

◦2.1 Inițierea în inovare și inventică

◦ Se dezvoltă capacitate de adaptare la creativitate a gândirii cognitive, 

de dezvoltare a abilităților necesare la creația tehnică originală, căi, 

metode, etc.

◦2.2 Protecția Intelectuală

◦ Se învață și se exersează sistemele de protecție intelectuală.
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Efectele  produse de -„Școala  Naț ională  Academică  de 
Inventică  în  Univers i tăț i” : a.b.c.d, în  învățământul tehnic:

Declanșarea efectului cumulativ de:
-creștere a calității actului didactic spre inovare și
-pregătirea formatorilor pentru învățământul de toate gradele

a. Ingineri de producţie

cu deschidere spre
inovare și asimilare de  

tehnologii moderne 
coroborate cu Industry

4.0.etc.

b. Ingineri creativi 

în proiectare industrială 
aplicativă, invenții 

spontane, inovare de 
produs, proces, piață,

etc. 

c. Ingineri în cercetare şi 
creaţie tehnică originală, 

ducând la invenții corelate 
cu necesitățile ramurilor 
de producție - invenții 

interdisciplinare la cerere 
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d. Efecte de dezvoltare calitativă:

“Școala Națională Academică de Inventică” va 
duce la:

d.1Dezvoltarea calităților 
de cercetare, dezvoltare, 
inovare, prin  Inventică   în 
învățământul  tehnic 
superior și automat, cu 
efecte în unitățile de 
cercetare existente, 
dezvoltarea de IMM-uri 
inovative cu noii ingineri 
creativi, etc  ;

d.2. Disiparea cunoștințelor, 
metodelor de creație,            
pe orizontală, între 
universitățile de orice tip, prin 
interdisciplinaritate, ca vectori 
fiind formatorii de la 
masterate, școli doctorale, va 
duce la dezvoltarea gândirii 
creative pe tot parcursul vieții 
în toate domeniile; 
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Efecte majore ce apar de la startul terapiei  de șoc :

“Școala Națională Academică de Inventică” va 
duce la:

e. Efecte în învățământul 
preuniversitar 

Acesta va beneficia 
masiv de cadrele 
universitare formate prin 
curricula specifică a legii 
Educației Naționale 
modificată în maniera 
prezentată, dupa 2,3 ani 
de la implemenentare. 

f. Efecte pentru PIB

Se dezvoltă baza formării viitorilor 
inovatori pe toate domeniile de 
activitate, fenomen ce va asigura pe 
mai departe, baza de creaţie 
tehnică, invenţii autohtone noi, 
ieftine şi utile, pentru dezvoltarea 
IMM-urilor inovative, cu pondere 
mare de eficiență la export, pentru o  
creştere economică  sustenabilă. 
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Efectele majore înțelese, presupune din START:
VALORIFICAREA IMEDIATĂ A INVENȚIILOR

AUTOHTONE, DE TOP GLOBAL
◦ Necesitate prezentată în Anexa nr. 3, ca proiect legislativ necesar de înființare pentru 

◦ „Agenţia Naţională de Creativitate, Inventică şi Transfer Tehnologic, 

Industry 4.0” 

◦ Cu efecte la: 
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a. Organizarea națională

implementarea pe scară largă 
a invențiilor  autohtone 

valoroase, cu caracter global, 
grefate  pe Industrie 4.0.

b. Generarea politicilor 
specifice Inventicii 

în colaborare cu factorii de 
decizie de finanțare a 

invențiilor autohtone clasificate 
BAT, pentru o creștere 

accelerată a PIB 



CONCLUZII MAJORE:

◦1.Un studiu de fezabilitate

◦ elaborat de AFIR, numit „Strategia de creștere economică

suplimentară prin Inventică” prezentat 2017, în Aula ASE

București (Anexa 4) a scos în evidenţă posibilitatea de creştere

anuală a PIB, cu peste 5% în următorii 10 ani, prin

implementarea unor invenţii autohtone, cu caracter de

importanţă globală; valoarea de investiţie iniţială, în primul an, a

fost estimată la aproximativ 10% din PIB.
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◦ 2. Implementarea în producție a invențiilor autohtone cu

caracter global, au o rată internă de rentabilitate foarte ridicată,

atractivă, pentru toți investitorii teoretici locali şi globali; efectul

economic imediat = duce la echilibrarea balanței import-export în

defavoarea importului.

◦ Invențiile selectate în exemplu, sunt din domeniul dezvoltării

durabile, invenții de interes global: energii verzi, industry 4.0,

agricultură ecologică performantă, oprirea deșertificării,

construcții ecologice etc.

◦ Cum ar fi România peste 5 ani cu o investitie anuală de 10%

din /PIB ? Vă rog să calculați dv.
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◦ 3. Este unanim recunoscut pe plan mondial faptul că

invențiile aplicate, în toate domeniile de activitate, reprezintă

embrionii creșterii economice, fără de care dezvoltarea economică

accelerată având ca efect progresul societății, nu ar fi posibil.

◦ Situația economiei naționale, nu ne permite să cumpărăm invenții

externe, singura soluție o reprezintă tezaurul național de invenții.
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4. Cea mai ieftină soluție de:
Creștere accelerată a Produsului Intern Brut

◦ o reprezintă “Inventica autohtonă” dezvoltată organizatoric

adecvat, racordată la valorile globale ale dezvoltării durabile prin

STRATEGIA DE CREȘTERE ECONOMICĂ PRIN EDUCAȚIE

NAȚIONALĂ ca politică de stat pe termen lung ca un motor

de dezvoltare economică şi socială.
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Concluzii  finale de sinergie socială necesare:
Fără a acționa conștient pentru:

◦1.-Implementarea în masă a invenţiilor autohtone

valoroase deja existente şi asigurarea condițiilor de dezvoltare

intensivă a creaţiei tehnice prin dezvoltarea unui învaţământ

performant, cognitiv-creativ, fenomenul de creștere economică

suplimentară şi avantajele acestuia asupra economiei naționale,

nu vor exista!
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2.Fără Conștientizarea prin noi, a verigilor 
organizatorice responsabile din România, 
s i tuaț ia  economico-socială  se  va înrăutăț i  accelerat !

◦Singura soluție existentă pe care o avem 

pentru a  impuls iona procesul  de  sinergie socială este  

independența universitară
◦garantată constituțional .
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Va multumim pentru atenția acordată 

Colectiv de autori condus de : 

Conf. Dr. Ing. Alexandru Stănilă 

Vp. Forumul Inventatorilor Români

Promotor EUROINVENT – www.euroinvent.ro

staniladalexandru@yahoo.com

Tel.0733649153.

http://www.euroinvent.ro/
mailto:staniladalexandru@yahoo.com

