
  
Program de activitate  2018 

 
Nr *Denumire manifestare *Data 

desfăşurării 
*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere manifestare 
 

OBS 

1 Actualizarea site-ului sucursalei. permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA (Nicolae 
Fildan) 

 Actualizarea site-ului atunci când apar noutăți 
sau îmbunătățiri 

 

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

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA ( Consiliu 
conducere sucursală) 

PIMM CONSTANTA, 
Universități, institute 
de cercetări etc. 

Realizarea unor protocoale de colaborare și 
programe de lucru pe proiecte de interes 
comun. 

 

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 

 

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

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA (Consiliu 
conducere sucursală) 

AGIR CONSTANTA 

(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

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

 

5 Lansare publicației lunare  ONLINE 
“Jurnal Ingineresc Dobrogean” în 
luna ianuarie 2018 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA (Consiliu 
conducere sucursală + 
Comitetul Editorial) 

Comitetul Tehnico-
Știintific 

Ptincipalul obiectiv urmărit va fi promovarea 
activităților și preocupărilor membrilor 
Sucursalei AGIR Constanța, dar nu numai. 
eveniment dedicat  sărbătoririi centenarului 
AGIR și a UNIRII 

 

6 Organizarea unui eveniment local 
dedicat  sărbătoririi centenarului 
AGIR și a UNIRII 

Ianuarie-
august  2018 

CONSTANTA AGIR CONSTANTA (Consiliu 
conducere  +  Comitetul 
tehnico-stiintific) 

 Vezi punctul 5.  

7 Identificarea de proiecte pentru 
participare la premii AGIR 2016 

Ianuarie-
august 2018 

 AGIR CONSTANTA (Consiliu 
conducere sucursală) 

 Promovarea unor realizări representative din 
domeniul ingineriei  în județul Constanța. 

 

8 Participarea la CONGRESUL AGIR 23 MARTIE 
2018  

BUCURESTI Valentina Pomazan, 
Gheorghe Samoilescu, 
Nicolae Fildan 

   



 

 

9 International  Workshop in 
Maritime Cybersecurity 

24-26nmai 
2018 

Universitatea 

Maritimă 

Contanta (UMC) 

UMC (Gabriel Raicu, Remus 
Zăgan) 

AGIR CONSTANTA 
(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

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. 

 

10 Conferința Internațională 
ModTech 

13-16 Iunie 
2018 

Universitatea 

Maritimă 

Contanta (UMC) 

Asociația ModTech, UMC AGIR (Consiliu 
conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

http://modtech.ro/  
Conferința Internațională Modern 
Technologies, iclusiv cu o secțiune de ‘Maritime 
Engineering and Navigation: Maritime 
Engineering and Technologies, Maritime 
Transport and Economics’  

 

11 Participare SINGRO 2017 
(Simpozionul Inginerilor Români de 
pretutindeni) 

6-8 
septembrie 

BRASOV AGIR BRASOV    

12 Participarea la evenimentele 
dedicate sărbătoririi centenarului 
AGIR și a UNIRII organizate la nivel 
național 

19-21 
septembrie  
 

IASI 
 
 
 

AGIR IASI AGIR CONSTANTA 

(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

Participarea va fi decisă după publicarea 
programului evenimentelor de către AGIR 

 

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

19 0ctombrie 
2018 

Universitatea 
OVIDIUS. Facultatea 
de Construcții 

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

AGIR CONSTANTA  
(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

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. 
eveniment dedicat  sărbătoririi centenarului 
AGIR și a UNIRII 

 

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

Tema: “Creativitate și inovare 

inginerească în era digitală” 
 

16 noiembrie 
2018 

CONSTANTA AGIR CONSTANTA (Consiliu 
conducere  +  Comitetul 
tehnico-stiintific) 

SETEC, CET-R eveniment dedicat  sărbătoririi centenarului 
AGIR și a UNIRII 

 

http://modtech.ro/

