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1. DESPRE ÎNFIINȚARE.
• S-a înființat pe data de 31.10.1997 și a fost validată prin Decizia nr 949 /
17.11.1997 AGIR. Înființarea a fost startată ca urmare a insistenței
domnului Prof. dr. ing. Mircea Petrescu. (Ne cunoșteam și am colaborat
înainte de 1989.) A participat la sedința din data de 31.10.1997 în calitate
de reprezentant AGIR.
• Membri fondatori : Nicolae Fildan (Bursa Maritimă și de Mărfuri
Constanța), Virgil Breabăn (Universitatea Ovidius Constanța); Tănase
Susanu (Academia Navală Mircea cel Batrân), Dumitru Guiță (Petromidia),
Aurel Daraban (Șantierul Naval Constanța), Dezideriu Dudaș (ODAS
Constanta), Garabet Kumbetlian (Universitatea Maritimă Constanța),
Valentin Inceu (Academia Navală Mircea cel Batrân), Ioan Lungu
(Universitatea Ovidius Constanța) și alții. Nicolae Fildan, Virgil Breabăn, Dezideriu
Dudaș și Garabet Kumbetlian sunt membri activi încă de la înființare.

2. ISTORIC. CÂTEVA REPERE (1)
Activițățile desfășurate de SUCURSALA AGIR CONSTANTA se pot grupa pe câteva direcții de bază:
- Creșterea numărului de membri. În această perioadă s-au înscris în AGIR peste 200 de ingineri și au rămas
activi mai puțin de jumătate.
- Realizarea de colaborări cu celelalte organizații și instituții urmărind creșterea poziției și rolului AGIR de
organizație nonguvernamentală de utilitate publică la nivel local și național. S-a reușit punctual pe
anumite subiecte dedicate.
- Organizarea, în parteneriat cu alte organizații, de evenimente reprezentative de interes local, național și
internațional. S-au realizat, în medie, 3 evenimente/an.
- Publicarea de articole și lucrări în UNIVERS INGINERESC și în BULETINUL AGIR, numărul lor crescând de la
un an la altul.
- Creșterea vizibilității și promovării activităților membrilor SUCURSALEI AGIR CONSTANTA precum și
asigurarea unui mediu virtual pentru dezbateri prin realizarea unui blog propriu la începutul anului 2014.
Vom continua cu câteva exemple punctuale referitoare la aceste direcții de bază.

2. ISTORIC. CÂTEVA REPERE (2)
Pe data de 22.11.1997 s-a lansat și promovat, o colaborare puternică între
AGIR și Asociația Generală a Economiștilor (AGER) din Romania. În 1998
s-a postat rubrica “AGIR & AGER” pe site-ul Bursei Maritime și de Mărfuri
Constanța, pentru promovarea noutăților legate de activitățile comune ale
celor două asociații. A fost prima abordare referitoare la utilizarea
INTERNETULUI ca suport pentru promovare online pentru Sucursală. S-au
realizat o serie întreaga de evenimente acțiuni comune dar, din păcate, în
ultimii 8 ani AGER si-a redus puternic toate activitățile.
Primul seminar, “Ingineria asistată de calculator. Concepte, metode și
aplicații”, a avut loc pe data de 4 februarie 1998, organizat de AGIR
Sucursala Constanța, Universitatea “Ovidius” Constanța și Institutul pentru
Analiza Sistemelor (INAS) Craiova. Acest start a fost continuat cu multe
ale evenimente similare reprezentative.

2. ISTORIC. CÂTEVA REPERE (3)
În perioada 2000-2003, de exemplu, AGIR CONSTANTA s-a implicat în realizarea unor activități/evenimente de interes
general. Enumerăm câteva:
 seminarul “Evaluarea, valorificarea si protejarea inventiilor” realizat în parteneriat cu Camera de Comert, Industrie,
Navigatie si Agricultura - CCINA Constanta;
 seminarul “Construcțiile – factor de dezvoltare economico-sociala” realizat de CCINA;
 promovarea solutiei CISCO de e-academy la seminarul organizat în pavilionul expozițional “BIROTICA”;
 organizarea primei grupe de cursanți, formată din ingineri constănțeni;
 seminarul “Impactul sistemelor de educație la distanță și de comert electronic asupra pregătirii profesionale si dezvoltarii
afacerilor” la care s-a prezentat tema: ”Initierea cursurilor de e-learning pentru inginerii din Constanta.
Un eveniment deosebit a fost organizarea unei dezbateri publice (25.01.2003) privind relansare AGIR CONSTANTA la
care au participat peste 200 de ingineri. Această acțiune a fost posibilă datorită sprijinului Prefectului ing. Gheorghe
Martin. S-au creat echipe pe domenii de activitate pornind de la programul general de relansare AGIR care si-au
dezvoltat propriile programe. A crescut substanțial numărul de membri AGIR. Detalii despre activitatea desfășurată
în perioada 2000-2003 sunt prezentate în articolul “FILIALA AGIR CONSTANTA SE PREZINTA” publicat în Univers
Ingineresc nr.: 22/2003.

2. ISTORIC. CÂTEVA REPERE (4)
Publicarea de articole în UNIVERS INGINERESC, câteva exemple:
• “O sansă a restructurării și schimbării” – Nr.15 (1-15 august 2000).
• “Standardizarea raportării financiare pe piețele reglementate. Un punct de vedere” – Nr. 16 (16-31 august 2000).
• “Cum și cand se poate pune în funcțiune în România o ECONOMIE DE PIATĂ” – Nr. 14 (16-31 iulie 2001).
• “Stârpirea coruptiei se poate face numai dezvoltând o adevarată economie de piată” – Nr. 2 (16-31 ianuarie 2002).
• “De la ingineria clasică la ingineria financiară si Eur Ing” – Nr. 4 (16-28 februarie 2002).
• “Invățarea continuă și abordarea ei ca un proiect de interes national” – Nr. 2 (16-31 ianuarie 2003).
• “Subsidiaritatea, un principiu cu o largă utilizare – Nr. 12 (16-30 iunie 2003).
• " Sisteme informatice integrate, o soluție pentru restructurare și integrare europeană".
• Etc.

Un alt exemplu: Membrii AGIR CONSTANTA din Academia Navala “Mircea cel Batran”,
coordonați de dl Gheorghe Samoilescu, s-au implicat atât în susținerea de teme cât si in
organizarea Sesiunii de Comunicări Stiintifice cu participare internatională . Unul din
evenimentele referite: “NAV-MAR-EDU – 2005” CONSTANTA . Principalele lucrări ale acestei
importante manifestari au fost publicate în BULETINUL AGIR. Astfel de evenimente s-au
repetat anual.

2. ISTORIC. CÂTEVA REPERE (5)
Remarcabilă a fost și implicarea domnului Aurel Daraban (în multiplele calități: de Vicepreședinte AGIR CONSTANTA, de Director
General la Șantierul Naval Constanța și de deputat) în susținerea și promovarea AGIR-ului. A făcut lobby pentru promovarea “Legii
privind exercitarea profesiei de inginer”. Nu s-a obținut majoritatea parlamentară necesară (erau alte interese). Din păcate domnul
Aurel Daraban a decedat la numai 65 de ani, pe data de 30.10. 2004 (“Constanta și industria navala româneasca sunt în doliu” Univers Ingineresc nr.: 22/2004). Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Conferinţa Internaţională “CONSTRUCȚII 2004”, 4-6 noiembrie 2004, organizată de Facultatea de Construcţii şi Filiala AGIR
Constanţa. Dl prof. univ. dr. ing. Virgil Breaban, vicepresedinte AGIR Constanta, a susținut o prezentare intitulata: “Probleme
speciale ale comportării dinamice a structurilor în constructii”. Tot la acest seminar dl Nicolae Fildan, a prezentat tema: ‘Sisteme
informatice integrate pentru creșterea performantei organizatiei. Solutii SIVECO’. Lucrările s-au publicat într-un volum tipărit la
Editura “Ovidius University Press”. Publicarea în BULETINUL AGIR era una punctuală, primul număr dedicat a apărut în 2013.
Participare la conferința '' Cercetarea științifică în mass media - ce cred profesioniștii din cercetare și cei din mass media" -12
noiembrie 2008 - Academia Romana. S-au prezentat 19 comunicări. Reprezentanți au fost de la Academia Română, CNCSIS,
Comisia Națională pentru UNESCO, redactori de reviste, ziaristi, cercetători. Am prezentat lucrarea " Marina română - o prezență
constantă în cercetarea românească".

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (6)
Numărul de evenimente de interes local, național și internațional au crescut puternic în perioada 2010-2017 și datorită
colaborărilor deosebite cu: Universitatea Maritimă din Constanta, Academia Navală Mircea cel Bătrân, Universitatea Ovidius
din Constanța Institutul Național de Cercetări Marine “Grigore Antipa, Camera de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură
Constanța etc. Lista completă este prezentată în capitolul 4 (ACORDARE DIPLOME).
Se poate afirma că perioada cea mai bogată în realizarea de activități și de evenimente, de la înființare până în prezent, a fost
perioada 2014 -2017 (prezentate în detaliu pe blog-ul AGIR CONSTANTA). Continuăm cu câteva exemplificări grupate pe mai
multe domenii.
1) Realizarea, la începutul anului 2014, unui blog pentru Sucursala AGIR Constanta și actualizarea lui
permanentă. S-a dorit a fi un “forum virtual “ în care se prezintă: activitățile sucursalei, stiri și informații despre
evenimente locale (organizate de noi sau de alții) și în care au loc dezbateri pe teme de interes comun. Rubrica DEZBATERI,
de exemplu, are ca scop facilitarea identificării celor mai bune soluții necesare pentru abordarea tranziției la societatea
viitorului, adică la o ROMÂNIE NOUĂ. S-au lansat patru teme mari și anume:

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (7)

- “Ingineria viitorului” . A avut ca bază de start cuvântul introductiv (“Nevoia de consens și de acțiune
comună”) al președintelui AGIR, Mihai Mihăiță, la dezbaterea intitulată „Formarea inginerului pentru
societatea viitorului ”. Nicolae Fildan a postat a două lucrări: "Formarea inginerului pentru societatea
viitorului. Un punct de vedere"și “STEAM(Science Technology Engineering Arts and Mathematics), o nouă
abordare în sistemul educațional în societatea cunoașterii” . A urmat lucrarea "Școala Inovativă" realizată
de dl. Ion Băraru – Profesor de fizică la Colegiul Național Mircea cel Bătrân(CNMB) și membru AGIR prezentată la a 12-a ediţie a Conferinţei „Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România” , 6 -7 oct.2017,
organizată de ASTR împreună cu UOC.

- “Expertiză/consultanţă inginerească ” (coordonată de dl ing. Dorin Oprea). Au fost postate trei lucrări
. Două de către Ing. Florin Cetățeanu: “Incendiu datorat centralei termice ?” și “De la reglementări la
aplicarea lor” . Și o lucrare realizată de către Mat. Andreea Avrigeanu: ”Securitatea informației – o
problemă dificilă și costisitoare“.

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (8)

- “Interviuri cu specialiști reprezentativi”. Scopul urmărit a fost, ca pe domenii importante, să
promovăm/provocăm puncte de vedere, venite din partea unor personalități cu realizări deosebite și recunoscute,
atât la nivel local cât și național sau internațional. S-au făcut interviuri: cu Prof. Ion Băraru", având titlul: “Educația
în România. Despre STEM si alte soluții pentru mileniul trei" ; cu Ec. Niculae Dușu, având titlul: “CELCO – lider pe
piața producătorilor de BCA, var, adezivi și mortare pentru construcții”; cu Ing. Radu Rusen având titlul “Șantierul
Naval Constanța, unul din cele mai mari șantiere de construcții și reparații de nave din Europa”; cu Ing. Sabin
ROBU.”ARGUS – tradiție, adaptabilitate, performanță, perspective.
- “Tranziția la societatea cunoașterii”. Nicolae Fildan a postat trei lucrări în 2016 și o lucrare în 2017 .
"Inovarea și creativitatea. Propuneri privind abordarea lor în tranziția la societatea cunoașterii"- 2016. “TRANZIŢIA
SPRE SOCIETATEA CUNOAȘTERII. PUNCTE DE VEDERE ȘI PROPUNERI DE ABORDARE”-2016. ” Restructurarea
sistemului educațional. Puncte de vedere și propuneri.“-2016. Lucrarea din 2017 are tițlul: “Despre creativitate și
inovare. Câteva prezentări concrete din domeniul ingineriei de sistem (IT)”

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (9)
2) Organizarea de evenimente de interes international/national/local în parteneriat cu alte
organizații. Detalii în rubrica EVENIMENTE. Câteva dintre cele mai importante:
-

Workshop-ul național “Cercetare și expertiză inginerească la CONSTANȚA” . Startat în 2013. S-au realizat cinci ediții în
colaborare cu Universitatea Maritimă Constanța ( 3 ediții) și câte o ediție cu Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare
Marină “Grigore Antipa” Constanţa și cu Academia Navale "Mircea cel Batran". Lucrările fiecărei ediții au fost publicate întrun număr, dedicat ediției respective, al BULETINULUI AGIR. Este de remarcat, în mod special, implicarea în realizarea lor a
reprezentanților conducerii AGIR: Emil Oanță ( 3 ediții UMC), Răzvan Mateescu (INCDM) și Gheorghe Samoilescu (ANMB).

-

Workshop-ul “Performanță și calitate în Inginerie Civilă”. S-au realizat două ediții (2016 și 2017) - desfășurat la sediul
Facultății de Construcții a Universității Ovidius din Constanța. Lucrările susținute au fost publicate într-un număr al
BULETINULUI AGIR. De buna organizarea și de buna desfășurare a acestui eveniment s-a ocupat Prof. dr. ing. Ichinur Omer.

-

Simpozionul național „Știința și arta – interferențe și complementaritate” în 2015, organizat cu UNIVERSITATEA OVIDIUS. În
2016 el a devenit o secțiune în cadrul Conferinței Internaționale de Studii Interdisciplinare. Lucrările susținute au fost
publicate într-un număr dedicat al BULETINULUI AGIR. Colaborarea cu Conf. univ. dr. Ion Codrescu- Facultatea de Arte - a
fost deosebită.

-

Conferința Internațională de Studii Interdisciplinare (ICIS 2016), organizată cu UNIVERSITATEA OVIDIUS . Lucrările au fost
publicate în Proceedings of the International Conference on Interdisciplinary Studies și în BULETINUL AGIR. Este de
remarcat implicarea deosebită în organizarea și desfășurarea lui a Prof. dr. ing. Valentina Pomazan.

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (10)
3) Publicarea de articole in UNIVERS INGINERESC
-

În 2014 s-au publicat 4 articole în UNIVERS INGINERESC, în numerele: numerele 1,19.20,24)
În 2015 s-au publicat 8 articole în Univers Ingineresc (unul în nr. 4,7,16,1718,23 și două în nr. 20/2015) .
În 2016 s-au publicat 6 articole în UNIVERS INGINERESC (în numerele: 4,9,14,15,21,23/2016).
În 2017 s-au publicat 3 articole în UNIVERS INGINERESC (în numerele:3,7,17).

Aceste articole au fost scrise de membrii AGIR CONSTANTA. Cele mai multe articole au fost publicate de Nicolae Fildan.

4) Publicarea de lucrări în BULETINUL AGIR. Începând cu anul 2014 s-a trecut de la publicarea de lucrări în diverse numere ale Buletinului AGIR la
rezervarea unui număr dedicat evenimentelor organizate de AGIR CONSTANTA (în parteneriat cu terți).
În 2014 –a fost dedicat un număr workshopului “Cercetare și expertiză inginerească la CONSTANȚA” (nr. 4/2014)
În 2015 au fost dedicate două numere (nr.1 și nr.4/2015)
În 2016 au fost dedicate două numere (nr.2 și Supliment nr.3/2016)
În 2017 probabil se va dedica nr.4/2017.

5) Desfășuraea unei activități intense privind cooptarea de noi membri.
Numărul membrilor a crescut semnificativ în această perioadă. În analiza care urmează se vor prezenta cifre concrete. Este de remarcat faptul că
au fost cooptați și specialiști reprezentativi ca de exemplu: Prof. dr. ing. Octavian Tărăbuță – rector ANMB; Comandor inginer Georgică Slămnoiu
Comandant al Centrului de Cercetări Ştiinţifice al Marinei Militare; Profesor fizică Ion Băraru la CNMB; Dr.ing, Ionel Bucur - expert CNE,
Conf.univ.dr.ing. Gabriel RAICU - Prorector activitate de cercetare și inovare științifică la UMC, Iulian Nichersu - Directorul științific al INCDDD Tulcea și
alții. Au fost cooptatati si 4 ingineri italieni etc.

2.ISTORIC. CÂTEVA REPERE (11)
6) Participarea la evenimente deosebite, inițiate de alte organizații,. Enumerăm câteva dintre ele (restul sunt prezentate pe
blog la rubricile EVENIMENTE si Stiri Locale) :
- Conferinţa„Zilele Academiei de Ştiinţe Tehnice din România” – cu tema: „Sinergii strategice în Bazinul Mării Negre“ organizată la
UNIVERSITATEA OVIDIUS, 6-7 octombrie 2017. AGIR – CONSTANTA : activitățile de organizare ( Valentina Pomazan –coordonarea organizării din
partea UOC), susținerea de lucrări (Ion Băraru - “Scoala Inovativă – lucrare prezentată în plen, Garabet Kumbetlian, Gheorghe Samoilescu,
Dezideriu Dudaș) etc
-THE BLACK SEA CYBER SECURITY CONFERENCE 2017, 23-24.03.2017. 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
- Conferința Internațională ModTech, ediția a treia, 17-20 iunie 2015 . Organizator: ModTech, Universitatea Maritimă Constanța;
Universitatea de Tehnologie Silesian, Gliwice, Polonia; Universitatea Tehnică din Chisinau, Republica Moldova și Universitatea Tehnica Nationala
Donetsk, Donetsk, Ucraina în calitate de co-organizatori. Organizare UMC: Emil Oanță. Participant : Nicolae Fildan.
7) Crearea unui “Comitet tehnico – științific”, coordonat de Prof. Ion Băraru.
Scop: asigurarea unei interfețe de un înalt nivel tehnico - științific cu mediul economic, politic, educațional și cercetare respectând
statutul de organizație nonguvernamentală de utilitate publică.
Obiectivul principal. Creșterea rolului și locului inginerului în societatea românească, bazat respectarea unei liste minime de valori:
tradiție, unitate în diversitate, excelență, deontologie, inovare, dezvoltare durabilă, deschidere spre lume.
Componența : Ion Băraru (creativitate, inovare) – coordonator, Nicolae Fildan (facilitator) - membru, Ionel Bucur (energie nucleară) membru, Dumitru Tamaș (energetică) - membru, Eugen Tiron (construcții nave) - membru, Miron Procop (brevete de invenții/inovații) membru. Urmează completarea echipei cu noi membri.

3. UN EVENIMENT ANIVERSAR DEDICAT

Pe data de 17.11.2017 s-a organizat Workshop-ul național
CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA - Ediția a
cincea –
Au susținut lucrări: Nicolae Fildan, Gheorghe Samoilescu, Ionuț
Scurtu, Răzvan Mateescu, Dudaș Dezideriu, Andreea Avrigeanu etc.
Au participat: Emil Oanță, Dorin Oprea, Pariza Constantin etc.
Detalii……

Această ediție a fost dedicată sărbătoririi a 20 de ani de la
înființarea Sucursalei AGIR CONSTANTA“, a 145 de ani de la
înființarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și a “Zilei
cercetătorului şi proiectantului din România”.

4. Acordare DIPLOME ANIVERSARE (1)
I. PARTENERILOR: pentru buna colaborare în organizarea de activități reprezentative la nivel local, național
sau internațional.

Universitatea Maritimă din Constanta



Rector - Prof. Univ. Dr. Ing. Cornel Panait
Prorector - Conf. Univ. Dr. Ing. Gabriel RAICU

Academia Navală Mircea cel Bătrân



Rector - Comandor Conf. Univ. Dr. Ing .Tărăbuță Octavian
Prorector învățământ Comandor conf univ dr. ing. Alecu Toma



Căpitan dr. ing. Ionuț Cristian Scurtu

Universitatea Ovidius din Constanța


Rector - Prof. Univ. Dr. Sorin Rugină

Camera de Comert, Industrie, Navigație și Agricultură
Constanța


Director General – Dr. Ec. Ion Dănuţ Jugănaru

Centrul de Cercetare Științifică pentru Forțele Navale
• Comandant - Comandor Conf.univ. Dr. Ing. Georgică
Slămnoiu

SETEC AGIR
 Președinte - Dr. Ing. Dragos Popa
Institutul Național de Cercetări Marine “Grigore Antipa”
 Director General – Dr. Ing. Nicolaev Simion
ASOCIAŢIA STRATEGIA DEZVOLTĂRII ROMÂNIEI – REGIUNEA
DOBROGEA (ASDR-RD)


Președinte – Ing.dipl. Dezideriu Dudaș

Corpul Expertilor Tehnici din Romania - Filiala
Constanta


Președinte - Ing. Dipl. Iulian Vintilescu

4. Acordare DIPLOME ANIVERSARE (2)
II. MEMBRILOR AGIR CONSTANȚA CU REALIZĂRI DEOSEBITE – pentru efort susținut dedicat dezvoltării
SUCURSALEI și pentru lucrări științifice prezentate în publicațiile AGIR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ing. Dipl. Nicolae Fildan
Conf. Univ. Dr. Ing. Emil Oanță
Cdor. Prof. Univ. Dr. Ing. Gheorghe Samoilescu
Prof. Univ. Dr. Ing. Virgil Breabăn
Dr. Ing. Răzvan Mateescu
Ing. Dipl. Dorin Oprea
Prof. Univ. Dr. Ing. Valentina Pomazan
Prof. Univ. Dr. Ing. Ichinur Omer
Conf. Univ. Dr. Ing. Eugen Petac
Ing. Dipl. Tiron Eugen
Mat. Andreea Avrigeanu
Ing. Dipl. Mihăiță Bogdan Moldoveanu
Profesor de fizică Ion Băraru
Șl.dr ing. Adrian Sabău
Prof. Univ. Dr. Ing. Bogdan Hnatiuc

5. CONCLUZII
Îmbunătățirea proceselor de informare, comunicarea, colaborare și acționare, în noul context
bazat pe utilizarea tehnologiilor specifice erei digitale, generează facilități și cerințe noi. Care
sunt pașii pe care ar trebui să-i parcurgem pentru a beneficia de aceste facilități și de a
răspunde la noile cerințe ?
. Realizarea Blog-ului AGIR Constanța, a fost un prim pas important .

• Realizarea tranziției de la abordări (dezbateri/analize/expertize/consultanță etc) focusate
pe teme cu caracter general (teoretic, conceptual etc.) la abordări focusate pe proiecte
concrete. Un rol important, în acest sens, îl va avea “Comitetului tehnico – științific” . Este
al doilea pas.
• Al treilea pas. Promovarea, prin programele proprii, de valori și concepte de tipul:
• Al patrulea pas se referă la aplicarea managementului schimbării continue și a
învățării continue, atât la nivel individual cât și la nivel de asociație. Acesta ar trebui să
capete un caracter prioritar și permanent pentru noi toți.

SĂ NE URĂM MULT SUCCES ÎN CONTINUARE!
VĂ MULȚUMIM.

Ing. Dipl. Nicolae Fildan
Președinte AGIR CONSTANTA

