Programul de activitate AGIR SUCURSALA CONSTANTA
2014 - 2017
Programul de activitate pe urmatorii patru ani (2014 - 2017) a fost aprobat la
Adunarea generală din data de 23.11.13. Este un program strategic care va fi detaliat
prin programele de activități anuale.
Principalele direcții pe care se vor focusa activitățile pe perioada 2014 – 2017 sunt:
1. Participarea la manifestările organizate la nivel național și international de
către AGIR precum: Simpozionul inginerilor români de pretutindeni;
sărbătorirea Zilei Inginerului Roman – acordarea Premiilor AGIR;
2. Atragerea de noi membri A.G.I.R., inclusive din rândul absolventilor
universităților tehnice.
3. Continuare demersurilor pentru obținerea unui sediu și a statutului juridic de
filială.
4. Creșterea veniturilor organizatiilor 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.
5. Dezvoltarea colaborărilor și corelarea actiunilor si strategiilor cu alte asociatii
neguvernamentale pentru a dezvolta dialogul cu institutiile publice și cu
partidele politice ca urmare a obținerii de catre AGIR a statului de organizașie
de interes pubic și, deci, de a deveni parte activă a societății civile.
6. Creșterea impactului activitătilor asociatiei asupra institutiilor publice, prin
realizarea de dezbateri referitoare la dezvoltarea economico-socială,
impulsionarea creației ingineresti și a creșterii rolului inginerilor în societate,
prin implicarea asociației în perfecționarea/îmbunătățirea proceselor
legislative și decizionale cu caracter economic la nivel local și național.
7. Participarea la programe de cercetare aplicativă și la implementarea lor;
8. Implicarea inginerilor în activități de expertiza tehnica;
9. Participarea la programe de dezvoltare împreună cu patronatele, cu IMM-urile
s.a
10. Implicarea în dezvoltarea programelor de pregatire continuă a inginerilor
11. Promovare obținere titlul de EURING.
12. Realizarea unei pagini web a SUCURSALEI AGIR CONSTANTA
13. Publicarea de articole în UNIVERS INGINERESC, BULETIN AGIR.

Ing. Nicolae Fildan
Presedinte AGIR CONSTANTA

