
 

  
PROPUNERE 

Program de activitate AGIR CONSTANTA 2022  
Nr *Denumire 

manifestare 
*Data 
desfăşurării 

*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere 
manifestare 

OBS 

1 Actualizarea blog-ului 
sucursalei. 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA 

Nicolae Fildan, 
Mihai Moldoveanu 

 Se va face actualizarea 
atunci când vor apărea  
noutăți sau îmbunătățiri 

www.agir-constanta.ro 
 

2 Relansarea  publicației 
lunare  ONLINE “Jurnal 
Ingineresc Dobrogean”  

permanent AGIR -
CONSTANTA 

AGIR CONSTANTA  
? – se asteaptă 
(auto)propunere 

AGIR CONSTANTA 

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

 
Se așteaptă propuneri 
pentru reluare.  (A fost 
stopată editarea  în 
2020).   

Jurnal Ingineresc 

Dobrogean (JID) | 
ASOCIAȚIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA (agir-
constanta.ro) 

3 Proiectul: ’’Promovarea și 
aplicarea extinsă a 
creativității și inovării, în 
conformitate cu cerințele 
și standardele impuse de 
era digitală, la nivelul 
județului Constanța”.  
Relansat pe data de  
17.03.2021 

permanent AGIR -
CONSTANTA 

Responsabilii de 
proiect de la  
semnatarii 
PROTOCOLUL DE 

COLABORARE + 
Comitetul Tehnico-
Știintific AGIR CTA 

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

Se va relua legătura 
pentru  lansarea de 
noi subproiecte 

PROIECT Creativitate și 
Inovare …. | ASOCIAȚIA 
GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA (agir-
constanta.ro) 
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Nr. *Denumire 
manifestare 

*Data 
desfăşurării 

*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere 
manifestare 

OBS 

4 Participarea la SEDINTE 
AGIR BUCURESTI 
 

permanent Online sau 

BUCURESTI 

    

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 11 

a.Tema:  “Creativitate și 

inovare “ 

17.11.2022 online AGIR CONSTANTA  

(Consiliu conducere  
+  Comitetul 
tehnico-stiintific) 

 Eveniment care va fi 
dedicat sarbatoririi a 25 
de ani de la înfiintare 
AGIR CONSTANTA 

. 

7 Sistem de informare, 
conștientizare și prevenire 
a incidentelor de 
securitate cibernetică 
(SISC). 

Permanent CONSTANTA Consiliul conducere 
+ 
Comitetul Tehnico-
Știintific 
 
 

Gabriel Raicu 
 

UMC, PRIMARIA 
CONSTANTA 

Subproiect in cadrul 
proiectului: 
’’Promovarea și aplicarea 
extinsă a creativității și 
inovării, în conformitate 
cu cerințele și 
standardele impuse de 
era digitală, ........” 
 

.  lansat în 2021 , se 
va continua în 20022 
SELECTARE Proiecte. 
Programul de lucru | 
ASOCIAȚIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA (agir-
constanta.ro) 

8 Înfiintarea și punerea în 
functiune a unui CENTRU 
STEAM  
 

Permanent CONSTANTA Consiliu conducere  
+  Comitetul 
Tehnico-Știintific 
 

Ion Băraru 
 

Colegiului Național 
”Mircea cel Bătrân,  
PRIMARIA 
CONSTANTA etc. 

Subproiect in cadrul 
proiectului:’’Promovarea 
și aplicarea extinsă a 
creativității și inovării, în 
conformitate cu 
cerințele și standardele 
impuse de era 
digitală,...”.   
 

  .  lansat în 2021 , se 
va continua în 20022 
SELECTARE Proiecte. 
Programul de lucru | 
ASOCIAȚIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA (agir-
constanta.ro) 
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Nr. *Denumire 
manifestare 

*Data 
desfăşurării 

*Locul 
desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere 
manifestare 

OBS 

9 Mare de Cunoaștere – Sea 
of Knowledge – acronim 
KNOW SEA 

Permanent CONSTANTA Consiliu conducere  
+  Comitetul 
Tehnico-Știintific 
 

Valentina 
Pomazan 
 

AGIR CONSTANTA, 
PRIMARIA 
CONSTANTA 

  Subproiect in cadrul 
proiectului:’’Promovarea 
și aplicarea extinsă a 
creativității și inovării, în 
conformitate cu 
cerințele și standardele 
impuse de era 
digitală,....”.   Complex 
de evenimente 
destinate publicului 
larg, mai ales tinerilor, 
pe format festival de 
promovare a științei și 
educației STEAM. 

S-a finalizat cu succes 
prima ediție în 2021. 
Se va pregati o nouă 
ediție pentru 2022 
 
SELECTARE Proiecte. 
Programul de lucru | 
ASOCIAȚIA GENERALĂ A 
INGINERILOR DIN 
ROMÂNIA (agir-
constanta.ro) 

10  Întâlnire online pe tema 

"Modelul EFQM pentru 

firme si 

instituții publice din 

România". 

 

Urmează să 

fie stabilită 

data 

online Ovidiu Arconi TEAM4Excellence 

(T4E) 

este membru EFQM 

și partenerul 

național al 

organizației EFQM în 

România. T4E este 

trainer EFQM  

Promovarea 
Modelului EFQM 

The European 

Foundation for 

Quality Management 

(EFQM) Excellence 

Model 

11 Semnare PROTOCOL cu 

Asociația Team 4 

Excellence (TME) 

Urmează să 

se  

stabilească 

activități 

comune 

concrete 

 Nicolae Fildan 

Ovidiu Acomi 

Asociația Team 4 

Excellence, AGIR 

CONSTANTA 

Scop. Implementarea 
de proiecte pentru 
acoperirea nevoilor de 
competențe 
interdisciplinare 
STEAM și de cercetare 
ştiinţifică în domeniul 
educației duale 

Există deja un set 

de 4 activități 

previzionate pentru 

2022 de catre TME 

( prin PROIECTE 

ERASMUS)  
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desfăşurării 
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12 Obținerea statutului de 

persoană juridică 

pentru SUCURSALA 

CONSTANTA 

Termen limită 

anul viitor 

 Consiliul de 

conducere, 

Comitetul 

Tehnico-Șiințific, 

etc 

 Creșterea numarului 
de        oportunități 
privind realizarea de 
proiecte proprii sau în 
parteneriat cu alte 
organizatii. 

 

  

13 
Realizarea unor cercuri 

științifice cu studenți și 

cu elevii pentru 

promovare noutăților 

din domeniul ingineriei  

PERMANENT Fizic și online Consiliul de 

conducere, 

Comitetul 

Tehnico-Șiințific, 

etc 

AGIR CONSTANTA + 

COLABORATORI 

Evenimente bilunare, 
față în față, la un sediu 
fix, sau itinerante, 
completate de o 
prezentă și dialog 
online. 

Necesită 

activitate 

constantă și 

susținută de 

voluntariat și 

atragere de 

colaboratori/ 

resurse 

14 Activarea prezenței 

AGIR în mediile sociale 

și conectarea cu 

publicul larg, tineri, 

asociatii profesionale, 

edituri și structuri de 

decizie/ certificare/ 

acreditare în domeniul 

ingineresc. 

PERMANENT online Consiliul de 

conducere, 

Comitetul 

Tehnico-Șiințific, 

etc 

AGIR CONSTANTA + 

COLABORATORI 

Publicarea unor 
materiale de interes, 
care să atragă tinerii, 
diseminarea 
evenimentelor și 
acțiunilor AGIR. 

Coroborată cu 

site-ul AGIR Cța 



 

 

 

 

Nr. *Denumire 

manifestare 

*Data 

desfăşurării 
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desfăşurării 

*Responsabili Colaboratori 
 

*Descriere 
manifestare 

OBS 

15 Promovarea membrilor 

AGIR CONSTANTA pe 

blog-ul propiu 

PERMANENT  Consiliul de 

conducere, 

Comitetul 

Tehnico-Șiințific, 

etc 

 Se așteapta propuneri 
pivind formatul de 
prezentare si solutii 
pentru rezolvare. 
Cont de membru pe 
site și o zonă de scurtă 
prezentare și 
expertiză, atât pentru 
cereri cât și pentru 
oferte. 

O ofertă detaliată  

de sevicii 

(calificări, 

certificări, însoțite 

de exemplificări 

cu realizări 

concrete) 

16 Implicarea în 

redefinirea și definirea 

unor noi ocupații și 

standarde 

ocupaționale, în acord 

cu realitatea curentă 

PERMANENT Online/ fizic Consiliul de 

conducere, 

Comitetul 

Tehnico-Șiințific, 

etc 

 Realizarea unor echipe 
de lucru. 

Necesită conectarea 

și colaborarea cu 

organismele 

naționale de 

calificări, de 

certificare/ acreditare 

în meserii și 

specializări. 


