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Cum și când s-a lansat ?
A luat ființă ca urmare a propunerii făcute de Dl Conf. Univ. Dr. Ing. Emil Oanță la
Adunarea Generală a Sucursalei AGIR Constanța din data de 24.11.2018. Decizia de a
înființa o publicație proprie are la bază și recomandarea făcută de Consiliului Director
AGIR pentru toate sucursalele. Primii care au reacționat au fost colegii de la
SUCURSALA DOLJ (“Curier Ingineresc” ), urmați de noi.
Lansarea propriu zisă s-a făcut la întâlnirea Consiliului de Conducere AGIR Constanța
din data de 21.12.2017 . Atunci, ca urmare a discuțiilor purtate, s-au finalizat
următoarele: selectarea unui nume, stabilirea unui conținut cadru, stabilirea unui
format pentru tipărire și stabilirea unui nucleu al comitetului editorial.
Ce ne propunem ?
Să fie, în primul rând, un jurnal lunar prin care să se facă promovarea activităților și
preocupărilor membrilor Sucursalei AGIR Constanța, dar nu numai. Să asigure o
interfață online între membrii asociației și celelalte componente ale societății
(științifică, educațională, economică, politică, culturală etc) la nivel zonal. Să se
adreseze membrilor actuali și viitorilor membri (inclusiv elevilor și studenților
interesați de inginerie) din Constanța și din Tulcea (avem membri în Tulcea). Să
respecte prevederile statutului de organizație nonguvernamentală de utilitate publică
a AGIR –ului, componentă a societății civile. În concluzie, să fie o extensie și o
particularizare a publicației UNIVERS INGINERESC în zona noastră.
Cum vom acționa ?
Fiind o publicație online, atât asupra formei cât și asupra conținutului, se vor face
îmbunătățiri continuu. În acest sens, așteptăm, cu interes, propunerile
dumneavoastră.
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