
PROGRAMUL DE ACTIVITATE PE URMĂTORII PATRU ANI 

                                       2018 - 2021 

 

Programul propus este unul strategic care va fi detaliat prin programele anuale de activitate. 

Principalele direcții pe care se vor dezvolta activitățile pe perioada 2018– 2021 sunt: 

  

1. Participarea la manifestările și la proiectele realizate la nivel național și international de 

către AGIR precum:  

- Simpozionul Stiintific al Inginerilor Romani de Pretutindeni (SINGRO); 

- sărbătorirea Zilei Inginerului Roman; 

- acordarea Premiilor AGIR; 

- sărbătorirea centenarului AGIR și a marii uniri în 2018; 

- proiectul ProMe, Cooperare si Mentorat Profesional între Generatii. Proiect 

internațional în care AGIR este partener. Proiectul are ca scop dezvoltarea unei 

platforme IT care va permite cooperarea profesională între generații și interacţiunea 

dintre adulţii în vârstâ şi generațiile tinere. 

                                                                                                              Răspunde: Consiliul de conducere 

   

  2.  Continuarea organizarii, în fiecare an , a unor workshopuri și simpozioane lansate 

anterior și realizarea altora noi: 

-  Workshop-ul național CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA – care 

a ajuns la ediția a cincea – împreună cu Societatea  Expertilor Extrajudiciari și 

Consultanți (SETEC), Asociaţia Corpul Experţilor Tehnici din Romȃnia (CET-R). In fiecare 

an se colaborează cu o universitate sau instituție reprezentativă la nivel local. Temă 

permanentă: “Creativitate și inovare inginerească în era digitală” 

- Workshop-ul “Performanță și calitate în Inginerie Civilă”- care a ajuns la ediția a doua, 

realizat împreună cu Facultatea de Construcții a Universității Ovidius din Constanța 

                                                        Răspunde: Consiliul de conducere + Comitetul tehnico-stiintific (CTS) 

3. Participarea membrilor AGIR Constanta evenimente, care prezintă interes, și sunt 

realizate de alte organizații.  

                                                                                                             Răspunde: Consiliul de conducere 

 4. Intreținerea și devoltarea blog-ului și a paginii web a SUCURSALEI AGIR CONSTANTA. 

Direcțiile principale de acțiune: 

- Continuarea dezbaterilor pe teme de interes ingineresc si de interes național. S-a început cu 

publicarea de interviuri, considerate de noi, importante și reprezentative, în rubrica DEZBATERI. 



- Continuarea promovării unor evenimente organizate de noi în colaborare cu alții prin publicarea 

în rubrica EVENIMENTE.  

- Continuarea publicării de știri despre evenimente deosebite (locale, naționale sau 

internaționale), inițiate de alte organizații, la care s-au implicat sau au participat membrii AGIR – 

Constanța prin rubrica STIRI LOCALE. Etc 

- Extinderea MENIULUI cu alte rubrici. 

                                                                                                                      Răspunde: Consiliul de conducere 

 5. Continuarea publicării de articole/lucrări în UNIVERS INGINERESC și în BULETINUL AGIR. 

                                                                                                                        Răspunde: Consiliul de conducere 

 6. Atragerea de noi membri A.G.I.R., inclusive din rândul absolventilor universităților tehnice. 

                                                                                                              Răspunde: Consiliul de conducere 

7. Creșterea veniturilor asociației prin participarea la proiecte cu finantări interne sau 

externe, prin prestarea de servicii pentru societăti comerciale,  prin obținerea de 

sponsorizări, prin cotizații și prin alte activități prevăzute în statut, funcție de competențele și 

de resursele de care dispunem. 

                                                                                                               Răspunde: Consiliul de conducere 

8. Continuare demersurilor, funcție de dinamica numărului de membri și a veniturilor 

financiare, pentru obținerea unui sediu și a statutului juridic  de  filială. 

                                                                                                                          Răspunde: Consiliul de conducere      

 9. Impulsionarea creației ingineresti, creșterea rolului, rolului și a implicării inginerilor în 

dezvoltarea societatății românesti în era digitală, prin realizarea și impementarea proiectului 

“Creativitate și inovare inginerească în era digitală”. Principalele Direcții de abordare: 

1) Realizarea și susținerea de puncte de vedere tehnico-științifice la solicitarea unor instituții 

sau organizații din domeniul public sau privat. Aceste puncte de vedere vor respecta  normele și 

condițiile minimale stabilite prin regulamentele  interne. 

2) Propunerea/Realizarea/Aplicarea/Monitorizarea  de programe pentru pregătirea 

profesorilor/studenților și elevilor  în domeniul creativității și inovării, impuse de tranziția la 

era digitală. Un prim pas va fi realizarea, în funcție de solicitările primite,  de cursuri speciale de 

tipul:  inventică ,  dezvoltare personală,  formare antreprenorială, informatică industrială, 

logistică etc. 

3) Promovarea cercetării în rândul elevilor și studenților (întâlniri, seminarii, workshop-uri, 

stagii de pregătire etc). Ele vor fi susținute de specialiștii AGIR împreună cu cei ai organizațiilor 

care oferă astfel de servicii. 

4) Promovarea solicitărilor de teme de cercetare (cereri) provenite din mediul privat.(Este 

necesară a o reglementare internă în acest sens.) 

5) Promovarea solicitărilor de finanțări (oferte) pentru teme de cercetare provenite de la 

organizații specializate (universități , centre de cercetări, etc).( Este necesară  o reglementare 

internă în acest sens.) 

6) Promovarea ofertelor membrilor AGIR CONTANTA pe domenii ca: expertiză, evaluare, 

consultanță. Se va publica pe blog o listă, validată de CTS,  cu membrii AGIR Constanța, care 



doresc să-și promoveze competențele proprii. (Este necesară  o reglementare internă în acest 

sens.) 

7) Implicarea în dezvoltarea unei infrastructuri pentru cercetare (parc științific, incubator 

afaceri, centru de transfer tehnologic etc.). 

8) Promovarea activităților de mentorat la nivelul elevilor, studenților  și a tinerilor 

specialiști, realizate prin implicarea membrilor AGIR CTA. 

 

                                                Răspunde: Consiliul de conducere + Comitetul tehnico-stiintific (CTS) 

 
10. Asigurarea unei interfețe de un înalt nivel tehnico – științific, între AGIR și 

instituțiile/organizațiile reprezentative din principalele domenii de activitate: economic, 

politic, educațional, cercetare, administrație etc, respectând statutul AGIR de organizație 

nonguvernamentală de utilitate publică.  

                                                 Răspunde: Consiliul de conducere + Comitetul tehnico-stiintific (CTS) 

 

11. Extinderea numărului de parteneriate realizate cu alte instituții/organizații având ca scop 

realizarea de proiecte de interes comun. 

                                               Răspunde: Consiliul de conducere + Comitetul tehnico-stiintific (CTS) 

 

12. Participarea, prin membrii SUCURSALEI, la realizarea de programe de cercetare și de 
creativitate si inovare. Comitetul Tehnico – Științific (CTS) va dezvolta programe concrete în 
acest sens. 
 
                                              Răspunde: Consiliul de conducere + Comitetul tehnico-stiintific (CTS) 

 
13. Promovarea calificării inginerilor ca experți tehnici extrajudiciari prin SETEC pentru a se 

putea implica în activități de expertiză tehnică. 

                                                                                                   Răspunde: Consiliul de conducere 

14. Implicarea în dezvoltarea programelor de pregătire continuă a inginerilor. 

                                                                                                   Răspunde: Consiliul de conducere 

15. Promovarea obținerii titlului  de EURING la nivelul Sucursalei. 

                                                                                                                 Răspunde: Consiliul de conducere 


