
                               PROPUNERE  

PROGRAM DE ACTIVITATE PE URMĂTORII PATRU ANI 

                                       2022 - 2025 

                                        REZUMAT 

Programul propus este unul strategic care urmează a fi detaliat prin programele anuale de 

activitate. 

Activitățile propuse sunt grupate în două mari categorii: 

1) Continuarea activități importante inițiate în anii anteriori și la care vom veni cu 

propuneri de îmbunătăție și de dezvoltare: 
1.1 Întreținerea și dezvoltarea  blog-ului Sucursalei AGIR Constanta 

1.2 Actualizarea rubricii DEZBATERI cu noi subiecte.  

1.3 Relansarea publicației lunare ONLINE “Jurnal Ingineresc Dobrogean”.  

1.4 Dezvoltarea unui nou mod de colaborare între membrii consorțiului (implicati în 

gestionarea proiectului: ’’Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, 

în conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul 

județului Constanța”) care să faciliteze, în primul rând, crearea unui nou context  

necesar realizării unor schimbări de fond în toate domeniile de bază (politic, 

economic și al societății civile). În al doilea rând, să faciliteze adaptarea rapidă la 

cerințele erei digitale prin  creșterea rolului și locului inginerului în dezvoltarea 

societății.   

     Concret, în acest sens, ne-am propus să promovăm continuăm lucrul la trei 

subproiecte lansate în 2001: 

➢ Crearea unui centru zonal STEAM (Science, Technology, Engineering, arts and 

Mathematics).  

➢ Sistem de informare, conștientizare și prevenire a incidentelor de securitate 

cibernetică (SISC).  

➢ Mare de Cunoaștere – Sea of Knowledge – acronim KNOW SEA.  

1.5 Participarea la evenimentele organizate de AGIR la nivel național sau 

internațional. 

1.6 Participarea la evenimente susținute de alte organizații, evenimentele la care 

membri AGIR CTA sunt implicați în organizarea și desfășurarea lor. 



1.7 Organizarea  anuală a Workshop-ului “Cercetare și expertiză inginerească la 

CONSTANȚA”. Eveniment dedicat, în 2022, sarbatoririi a 25 de ani de la 

înfiintarea AGIR CONSTANTA  

1.8   Publicarea de lucrări în BULETINUL AGIR, UNIVERS INGINERESC și în Jurnal 

Ingineresc Dobrogean.  

1.9   Promovarea calificării inginerilor ca experți tehnici extrajudiciari prin SETEC.                                                                                                    

1.10  Implicarea în dezvoltarea de programe pentru pregătirea continuă a   

inginerilor.  

1.11  Promovarea obținerii titlului  de EURING la nivelul membrilor Sucursalei.  

 

2) Abordarea unor activități noi necesare pentru realizarea adaptării la noul context 

național și internațional 

 
2.1 Promovarea pe blog a membrilor cu expriență și expertiză certificată pe domeniile 

de interes de pe piața muncii. Inclusiv oferte de servicii. 

2.2 Implicarea în cerificarea firmelor care prestează servicii pe anumite domenii 

ingineresti, certificare necesară pentru protejarea clientului final  (în colaborare cu 

Camera de Comert, Protectia CONSUMATORULUI etc).  

  2.3  Promovare de cursuri de specializare pe domenii noi care sunt sau care vor fi 

solicitate pe piața muncii, funcție de competențele membrilor AGIR . Enumerăm 

câteva dintre cele mai importante: 

➢ Dezvoltare abilităti în domeniul creativității și inovări. 

➢ Dezvoltarea de abilităti de antreprenoriat. 

➢ Noi metode și tehnici de management al afacerii.  

➢ Noi abordări în managementul calității. 

➢ Specializări în abordarea tehnologiilor  de vârf (AI, IOT, roboți inteligenți etc) 

Deoarece dorim să realizăm o îmbunătățirea continuă a acestui program, așteptăm 

propunerile dumneavoastră. 

 

Ing. Nicolae Fildan 

PREȘEDINTE AGIR CNSTANTA 

 


