


DESPRE PROGRAM ȘI 
LUCRĂRI :

• Interesante, 

• Documentate

• Reprezentative



MIHAI MIHĂITĂ - AGIR                  ȘERBAN RAICU AGIR - AGIR  MIRCEA BEJAN – AGIR                     RADU BOTEZ - VICEPRIMAR                          

CÂTEVA IMAGINI DIN TIMPUL PREZENTĂRILOR



LOCAȚIA – UN FACTOR MOBILIZATOR ȘI GENERATOR DE SPERANȚE

Aula Magna Carmen Sylva Prin Sala Pașilor Pierduți și prin  Bibliotecă în căutare 
de soluții pentru viitor

În fața Universității tehnice 
“GHEORGHE ASACHI”



CÂTEVA DIN MONUMENTELE  ISTORICE VIZITATE

PALATUL CULTURII - PRIMA  ZĂPADĂ ȘI  NOII TEI                  TREI IERARHI                                                      MUZEUL MITROPOLITAN - BAPTISTERIU



O PRIMĂ CONCLUZIE PERSONALĂ:

SUNTEM  ÎN TRANZIȚIE DE LA O EVOLUȚIE MĂREAȚĂ (1918) LA O INVOLUȚIE ÎNGRIJORĂTOARE (2018)

O A DOUA CONCLUZIE PERSONALĂ:

MAI AVEM ȘANSE, DACĂ SCHIMBĂM  ABORDAREA TRANZIȚIEI (“Viața e plăcută. Moartea e liniștită. Tranziția este  

problematică.” — Isaac Asimov)



Câteva propuneri de SOLUȚII :

 RESTRUCTURAREA SOCIETĂȚII – în general . Am făcut propuneri detaliate pentru tranziția spre societatea cunoașterii și 

înțelepciunii în  diverse lucrări și articole, prezente și pe blog-ul nostru www. agir-comstanta.ro .

 RECÂȘTIGAREA LOCULUI ȘI ROLULUI INGINERILOR ÎN SOCIETATE  - în particular. Câteva puncte de plecare:

• Să ne aliniem la tendințele și abordările din tările dezvoltate . 

 “Societatea a devenit centrul ingineriei iar, în scurt timp, ingineria și tehnologia vor deveni centrul societății. …..Ingineria și educația 

vor migra de la abordarea unei discipline clasice la una de tip tehnologică – socială – comportamentală – economică”.(Durban 

University of Technology).

 "ingineria se dezvoltă, în zilele noastre, ca o disciplină centrală şi este o punte de legătură între aproape toate disciplinele. Astfel, 

ingineria devine, în final, o artă liberală". (Narayanamurti de la  Harvard ).

• Să apelăm la modelul practicat în perioada 1918 – 1939 în ROMANIA, detaliat și în edițiile “BULETINULUI ASOCIAȚIEI GENERALE A 
INGINERILOR DIN ROMÂNIA”. Sunt prezentate o serie de exemple de bune practici și cazuri de succes la care au apelat și autorii lucrărilor
prezentate la acest eveniment.

Închei cu  câteva imagini, urmărind scoaterea în evidență a colaborării instituțiile statului și a mediul politic cu AGIR-ul în acele vremuri........

http://www.agir-constanta.ro/


EXEMPLE BULETIN AGIR – 1919 ȘI MAI 1928


