Propuneri activități 2017
Nr

*Denumire manifestare

1

Actualizarea site-ului sucursalei.

2

3

4

6

Colaboratrea cu instituțiile locale
pentru dezvoltare de proiecte în
comun.
Publicare articole in UNIVERS
INGINERESC si participarea la
forumul de dezbateri de pe site-ul
sucursalei.
Publicarea în BULETIN AGIR a
lucarilor prezentate la simpozioane
, workshop-uri etc.
Identificarea de proiecte pentru
participare la premii AGIR 2016

*Data
desfăşurării
permanent
permanent

permanent

permanent

*Locul
desfăşurării

*Responsabili

AGIR CONSTANTA
AGIR CONSTANTA

AGIR CONSTANTA (Nicolae

AGIR CONSTANTA

AGIR CONSTANTA ( Consiliu

AGIR CONSTANTA

AGIR CONSTANTA (Consiliu

Ianuarieaugust 2017

AGIR

Universitatea
Maritimă
Contanta (UMC)

7

International Workshop in
Maritime Cybersecurity

23-25 martie
2017

8

Conferinţa internaţională de grafică
și design ingineresc ICEGD, Editia 14

26-27 Mai
2017

Colaboratori

Fildan)
AGIR CONSTANTA ( Consiliu

conducere sucursală)

PIMM CONSTANTA,
Universități, institute
de cercetări etc.

conducere sucursală)

AGIR CONSTANTA (Consiliu

conducere sucursală)

Universitatea
Ovidius din
Constanța

Universitatea Ovidius din
Constanța (Valentina
Pomazan) Facultatea de
Inginerie și Agronomie din
Brăila, Universitatea
Dunărea de Jos, Galați, cu
sprijinul AGIR (Nicolae
Fildan)

Actualizarea site-ului atunci când apar noutăți
sau îmbunătățiri
Realizarea unor protocoale de colaborare și
programe de lucru pe proiecte de interes
comun.
Continuarea publicării de articole în UNIVERS
INGINERESC pentru noile teme supuse
dezbaterii mediului ingineresc și nu numai
Lucrările în detaliu, pentru simpozioanele /
workshop-urile organizate, se vor publica în
BULETIN AGIR
Promovarea unor realizări representative din
domeniul ingineriei în județul Constanța.

conducere sucursală)

UMC (Gabriel Raicu Prorector )

*Descriere manifestare

AGIR CONSTANTA

Activitatățile derulate în cadrul workshop-ului
vor adresa problematica complexă a securității
cibernetice la nivel global concentrându-se cu
precădere asupra problemelor specifice
domeniului maritim și offshore.
Cele 13 ediţii anterioare, desfăşurate în
principalele centre universitare din România,
sunt dovada unei tradiţii respectate cu
entuziasm de pasionaţii acestui domeniu
fundamental al ştiinţelor inginereşti.

OBS

9

Performanță și calitate în Inginerie
Civilă, ediția a doua.

10

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

11

Workshop diseminare proiecte
COSOMAR și RO-CEO (STAR/ROSA)

20 0ctombrie
2017

17 noiembrie
2017

24 noiembrie
2017

Universitatea
OVIDIUS. Facultatea
de Construcții

Universitatea OVIDIUS.
Facultatea de Construcții
(Ichinur Omer - decan
Facultatea de Construcții și
membru AGIR)

AGIR CONSTANTA

Academia Navală
Mircea cel Bătrân
(ANMB)

AGIR CONSTANȚA (Consiliu

SETEC, CET-R

INCDM (Institutul
Naţional de
Cercetare Dezvoltare
Marină “Grigore
Antipa”)

conducere sucursală) și
ANMB ( comandor Virgil
Ene-Voiculescu prorectorul de cercetare)
INCDM CONSTANTA

AGIR CONSTANTA
(Răzvan Mateescu –
vicepreședinte)

Prezentări și dezbateri intre cercetători,
specialiști și studenți din domeniul inginerie
civile și din alte domenii cu care ei
interacționează pentru asigurarea performanței
și calității impuse de dezvoltarea societății
actuale.
Dedicat sarbatoririi a 145 ani de la înființare
ANMB (17.11.1872), a 20 ani de la înființare
AGIR-CONSTANTA ( 17.11.1997) si a Zilei
cercetătorului și proiectantului român (19.11).
COSOMAR:face parte din categoria de proiecte
tip Centre de Competenţã în Tehnologii
Spaţiale: contract nr. 58/2013, Titlu:
”Constanta Space Technologies Competence
Centre Dedicated to the Romanian Marine &
Coastal Regions Sustainable Development” , iar
proiectul RO-CEO este un proiect Strategic
finanțat în cadrul Programului STAR/ROSA,
contract 109/2016

