
  
Raport sintetic de activitate pentru anul  2017 

 
Nr *Denumire 

manifestare/activitate 
*Data 
desfăşurării 

*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere manifestare/activitate 
 

OBS 

1 Actualizarea site-ului sucursalei. permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA (Nicolae 
Fildan) 

 S-a facut actualizarea site-ului, întodeauna,  
atunci când au aparut noutăți sau îmbunătățiri 

s-a realizat 

2 Colaboratrea cu 
instituțiile/organizațiile locale 
pentru dezvoltare de proiecte în 
comun. 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA ( 
Consiliu conducere 
sucursală) 

. Pe data de 28.03.2017 s-a semnat protocolul de 
colaborare cu Asociația Corpul Expertilor Tehnici 
din Romania (CET-R)-Filiala Constanta. Avem 
deja o serie de activități desfășurate împreună. 
Urmează să le extindem și să le îmbunătățim 
continuu 

s-a realizat 

3 Publicare articole in UNIVERS 
INGINERESC si participarea la 
forumul de dezbateri de pe site-ul 
sucursalei. 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA ( 
Consiliu conducere 
sucursală) 

 Continuarea publicării de articole în UNIVERS 
INGINERESC pentru noile teme supuse dezbaterii 
mediului ingineresc și nu numai 
- ."Educația în România. Despre STEM si alte 

soluții pentru mileniul trei". Acest interviul 
a fost publicat în UNIVERS INGINERESC 
nr.3/2017. 

- “Quo Vadis ?” –publicat în UNIVERS 
INGINERESC nr. 7/2017). 

- “Încă un succes românesc la NASA” – 
publicat in UNIVERS INGINERESC NR. 
17/2017   

- “FORTA EVOCATOARE A MEMORIEI” 
Garabet Kümbetlian "AMINTIRI ŞI 
POVESTIRI"- publicat in UNIVERS 

INGINERESC NR. 17/2017 
 

s-a realizat 

4 Publicarea în BULETIN AGIR a 
lucarilor prezentate la simpozioane 
, workshop-uri etc. 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA 

(Consiliu conducere 
sucursală) 

 Lucrările în detaliu, pentru  simpozioanele / 
workshop-urile organizate,  se vor publica în 
BULETIN AGIR 

S-a realizat. 
Detalii la 

http://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/02/Interviu-cu-IB.pdf
http://agir-constanta.ro/wp-content/uploads/2017/02/Interviu-cu-IB.pdf
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2017/educatia-in-romania-despre-stem-si-alte-solutii-necesare-in-mileniul-iii_5521.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-3-2017/educatia-in-romania-despre-stem-si-alte-solutii-necesare-in-mileniul-iii_5521.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-7-2017/quo-vadis_5588.html
http://www.agir.ro/univers-ingineresc/numar-7-2017/quo-vadis_5588.html


fiecare 
eveniment 

6 Identificarea de proiecte pentru 
participare la premii AGIR 2016 

Ianuarie-
august 2017 

AGIR AGIR CONSTANTA 

(Consiliu conducere 
sucursală) 

 Promovarea unor realizări representative din 
domeniul ingineriei  în județul Constanța. 

S-a propus o carte 
care nu indeplinea 
toate cerintele 
pentru selectie 

7 International  Workshop in 
Maritime Cybersecurity 

23-25 martie 
2017 

Universitatea 

Maritimă 

Contanta (UMC) 

UMC (Gabriel Raicu - 
Prorector ) 

AGIR CONSTANTA Membri AGIR – CONSTANTA prezenți la acest 
eveniment: Gabriel Raicu –prorector UMC ( a 
susținut prezentarea: “Maritime Cybersecurity – 
Illusion of security – Study Cases”),  Remus 
Zagan,  Mircea Chiriță,  Nicolae Fildan. 
 

S-a realizat 

8 Conferinţa internaţională de grafică 
și design ingineresc ICEGD, Editia 14 

26-27 Mai 
2017 

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) 
 

 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. 

s-a realizat 

9 Performanță și calitate în Inginerie 
Civilă, ediția a doua. 

20 0ctombrie 
2017 

Universitatea 
OVIDIUS. Facultatea 
de Construcții 

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

AGIR CONSTANTA  Au fost făcute prezentări și dezbateri între 
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. 

s-a realizat 

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

17 noiembrie 
2017 

Academia Navală 
Mircea cel Bătrân 
(ANMB) 

AGIR CONSTANȚA 

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

SETEC, CET-R 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). 
Au fost susținute 22 de lucrări si publicate in 
BULETINUL AGIR nr.4/2017 

s-a realizat 



 

 

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

24 noiembrie  
2017 

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

INCDM CONSTANTA  AGIR CONSTANTA 
(Răzvan 
Mateescu – 
vicepreședinte) 

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 

S-a amânat 
pentru 
începutul anului 
viitor 


