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OBS 

1 Crearea unui site pentru  
sucursala Constanta și 
actualizarea lui 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

Nicolae Fildan Consiliu 
conducere 
sucursala 

Realizarea structurii de baza a site-ului , 
“popularea” lui cu informatii, actualizari 

Detalii : 

 www.agir-constanta.ro 
    

2 Crearea unui FORUM-
DEZBATERI pe site-ul 
sucursalei 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

Nicolae Fildan, 
Dorin Oprea 

 S-au lansat doua teme: “ Formarea inginerului 
în societatea viitorului” (coordonata de Nicolae 
Fildan) si “Expertiza tehnică 
judiciară/extrajudiciară, consultanţa tehnică de 
specialitate și evaluarea bunurilor – activităţi de 
excelenţă inginerească” (coordonată de Dorin 
Oprea).  

Detalii: http://agir-
constanta.ro/dezbateri/  

3 Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice a Studenţilor 
Masteranzi, MASTER-
NAV, în perioada 24-26 
februarie 

24-26.02.14 Academia 
Navala 
Mircea cel 
Batran 

Gheorghe 
Samoilescu 

Nicolae Fildan S-au abordat tematici din următoarele secţiuni:  
Inginerie navală şi navigaţie – Ştiinţe nautice şi 
Sisteme electromecanice; Inginerie şi 
management. Sesiunea de comunicări ştiinţifice 
a oferit studenţilor masteranzi posibilitatea de 
a-şi expune realizările în domeniul lor de 
interes ştiinţific şi de a cunoaşte direcţii noi de 
cercetare. La activitate au  fost invitaţi să 
participe studenţi masteranzi din universităţile 
de profil din Constanta. 

Detalii: http://agir-
constanta.ro/evenimente
/master-nav-2014-2-2/  

4 Sesiune de comunicări 
științifice studențesti, 
editia a XXXVI-a CADET-
NAV 2014 

10 -12.04.14 Academia 
Navală 
Mircea cel 
Batran 

Gheorghe 
Samoilescu 

Nicolae Fildan Au participat studenti de la 8 universități cu 250 
lucrări 
 

 

5 “INTERESUL NAŢIONAL 
ÎN CONTEXT EUROPEAN” 

28. 05.14 Universitate
a Andrei 
Saguna 

Dezideriu Odet 
Dudaş  

Nicolae Fildan Asociaţia “STRATEGIA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI 
Regiunea DOBROGEA–ASDR RD” a demarat un 
ciclul de dezbateri pentru a provoca și uni pe 
toți cei interesați în a găsi soluții privind 
relansarea economiei românesti punând pe 
primul plan interesul national. 

Detalii: http://agir-
constanta.ro/evenimente
/intalnirea-publica-cu-
tema-interesul-national-
in-context-european/     

http://www.agir-constanta.ro/
http://agir-constanta.ro/dezbateri/
http://agir-constanta.ro/dezbateri/
http://agir-constanta.ro/evenimente/master-nav-2014-2-2/
http://agir-constanta.ro/evenimente/master-nav-2014-2-2/
http://agir-constanta.ro/evenimente/master-nav-2014-2-2/
http://agir-constanta.ro/evenimente/intalnirea-publica-cu-tema-interesul-national-in-context-european/
http://agir-constanta.ro/evenimente/intalnirea-publica-cu-tema-interesul-national-in-context-european/
http://agir-constanta.ro/evenimente/intalnirea-publica-cu-tema-interesul-national-in-context-european/
http://agir-constanta.ro/evenimente/intalnirea-publica-cu-tema-interesul-national-in-context-european/
http://agir-constanta.ro/evenimente/intalnirea-publica-cu-tema-interesul-national-in-context-european/


 

 

6 ”Seminar științific 
studențesc – editia a II-
a” 

19 -
21.06.2014 

Academia 
Navală 
Mircea cel 
Batran 

Gheorghe 
Samoilescu 

Nicolae Fildan Au participat studenti din anul IV, cu partea 
specială din lucrarea de diploma. 
 

 

7 “Conferinţa  ISTM 
2014: Istorie și 
Tehnologie la Marea 
Neagră” urmata de 
publicarea unui articol in 
UNIVERS INGINERESC 
(nr.19/2014) 

12-13.09.14 Universitate
a OVIDIUS 

Valentina M. 
Pomazan  

Nicolae Fildan “Această conferinţă a reușit să proiecteze 
perspectiva istorică și sociologică asupra stării 
reale în care se află cunoaşterea, dotarea și 
necesarul de tehnologie din arealul Mării 
Negre” 

Detalii: http://agir-
constanta.ro/evenimente/is
torie-si-tehnologie-la-
marea-neagra-un-
eveniment-stiintific-
interdisciplinar-important/  

8 Realizarea unui material 
cu tema “Formarea 
inginerului pentru 
societatea viitorului. Un 
punct de vedere” 

15-31.10.14 AGIR -
CONSTANTA 

Nicolae Fildan  Publicarea lui in UNIVERS INGINERESC 
nr.20/2014 

Detalii: 
http://www.agir.ro/univers-
ingineresc/  

9 Workshop “Cercetare și  
expertiză  inginerească la 
CONSTANȚA” – ediția a 
doua. 

28.11.14  Institutul 

Național de 
Cercetare – 
Dezvoltare 
Marină “Grigore 
Antipa” 
(INCDM) 

Consiliu 
conducere 
sucursala 

INCDM, 
SETEC, CET-R 

În plen s-au abordat, prin cele 20 de lucrări 
prezentate, trei domenii de bază: cercetare 
teoretică, cercetare aplicativă și expertiză 
tehnică. 

DETALII: http://agir-
constanta.ro/evenimente/e
venimenteworkshop-agir-
cta-29-11-14-2/  

10 Realizarea unui material 
cu prezentare concluzii 
WORKSOP 

02.12.14 AGIR -
CONSTANTA 

Nicolae Fildan  S-a realizat materialul si s-a transmis spre 
publicarea lui in UNIVERS INGINERESC in luna 
decembrie 

 

11 Realizare unui numar  
BULETIN AGIR cu 
lucrarile prezentate la 
workshop Cercetare și 
expertiză  inginerească 
la CONSTANȚA 

03.12.14 AGIR -
CONSTANTA 

Nicolae Fildan  S-au transmis materialele pentru publicarea lor 
in BULETINUL AGIR  
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