
  
Program de activitate  CONSTANTA 2021 

 
Nr *Denumire manifestare *Data 

desfăşurării 
*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere manifestare 
 

OBS 

1 Actualizarea site-ului sucursalei. permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA 

(Nicolae Fildan) 
 Se va realizar actualizarea 

site-ului atunci când vor 
apărea  noutăți sau 
îmbunătățiri 

 

2 Relansarea  publicației lunare  
ONLINE “Jurnal Ingineresc 
Dobrogean”  

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA 

(Consiliu conducere 
sucursală + Comitetul 
Editorial+ Comitetul 
Tehnico-Știintific) 

  
 

A fost stopată editarea 
altor numere.  Se așteaptă 
propuneri pentru 
restartare. 

3 Relansarea  proiectului: 
’’Promovarea și aplicarea extinsă a 
creativității și inovării, în 
conformitate cu cerințele și 
standardele impuse de era digitală, 
la nivelul județului Constanța”.  
Lansat pe data de  22.03.2018 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

Responsabilii de proiect 
de la fiecare organizatie 
care a semnat 
PROTOCOLUL DE 

COLABORARE + 
Comitetul Tehnico-
Știintific AGIR CTA 

Consiliul Județean Constanța; 
Primăria Municipiului 
Constanța; Inspectoratul 
Școlar Județean Constanța; 
Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație si Agricultura 
Constanța; Universitatea 
Ovidius Constanța; 
Universitatea Maritimă din 
Constanța; Academia Navala 
“Mircea cel Bătrân”; Institutul 
Național de Cercetare – 
Dezvoltare Marină “Grigore 
Antipa” Constanța; Sucursala 
Constanța AGIR 

Proiectul s-a blocat la nivelul 
propunerilor generale 
agreate în protocol. 

Se analizează noi variante 
pentru o relansare a 
proiectului.   

4 Participarea la SEDINTE AGIR 
BUCURESTI 
 

permanent Online sau 

BUCURESTI 

Nicolae Fildan    



 

 

Nr
. 

*Denumire manifestare *Data 
desfăşurării 

*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere manifestare 
 

OBS 

5  Participarea la evenimentele care 
sunt organizate de membrii AGIR și 
la care AGIR CTA nu este partener. 

Permanent  Consiliu conducere  +  
Comitetul Tehnico-
Știintific 

   

6 Workshop “Cercetare și 
expertiză  inginerească la 
CONSTANȚA” – ediția a noua. 

Tema:  “Creativitate și inovare “ 

22.01.2021 online AGIR CONSTANTA  

(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

ANMB (Ionuț Scurtu) A fost programat initial în 
luna nov. 2020 și amânat din 
motive organizatorice 

S-a finalizat. 

6 Workhop: Trans și 
Interdisciplinaritate în noua 
paradigmă informațională (cu 
lansarea secțiunii de inter și 
transdiciplinaritate a Journal of 
Engineering Sciences and 
Innovation(JESI ) – ASTR) 

Martie 2021 Constanța 

 

Pomazan Valentina Se asteapta propuneri 

pentru colaborare 
 Este în faza de stabilire a 

condițiilpr concrete de 
desfasurare 

7 Workshop “Cercetare și 
expertiză  inginerească la 
CONSTANȚA” – ediția a zecea. 

Tema:  “Creativitate și inovare “ 

noiembrie 
2021 

CONSTANTA AGIR CONSTANTA  

(Consiliu conducere  +  
Comitetul tehnico-
stiintific) 

Se asteapta propuneri de 
colaborare 

Workshop anual  Tema workshop: 
’’Promovarea și aplicarea 
extinsă a creativității și 
inovării, în conformitate cu 
cerințele și standardele 
impuse de era digitală, la 
nivelul județului Constanța”  

8 Organizarea sau participarea la alte 
întâlniri (online sau directe ) 
propuse de membrii AGIR 
CONSTANTA sau de alte organizații 
(cu domenii de activitați similare) 

permanent      

9        
10        
11        


