
 

Raport de activitate pentru perioda 2018 -2021 

Sucursala CONSTANTA AGIR 

rezumat 

Raporul de activitate pentru perioada 2018 – 2021 are la bază rapoartele de activitate pentru 

fiecare an în parte, precum și alte informații, care pot fi accesate de pe blogul SUCURSALEI 

.(www.agir-constanta.ro). 

În consecință, vom face o grupare a activităților în câteva categorii mari pentru a scoate în evidență 

principalele direcții direcții parcurse și anume: 

1) Întreținerea și dezvoltarea  blog-ului Sucursalei AGIR Constanta. Acest blog s-a dorit a fi un 

“forum   online“ în care să se prezintă: activitățile sucursalei, stiri și informații despre 

evenimente locale (organizate de noi sau de alții).  Precizăm faptul că acest blog a fost 

realizat și găzduit cu suportul/sprijinul firmei CRUCUCIAL SYSTEMS în 2014. Mulțumim și cu 

această ocazie managementului acestei firme: mat. Andreea Avrigeanu și ing. Mihai 

Moldoveanu, membri AGIR CONSTANȚA.  

2) Încă de la prima versiune  a blog-ului s-a introdus în meniul blogului  rubrica DEZBATERI.  

Scopul urmărit,  după cum se rezultă și din titlul celor patru secțiuni, era de a facilita 

identificarea celor mai bune soluții necesare pentru abordarea tranziției la  societatea 

viitorului prin  promovarea ceativității și inovării prin: publicarea de lucrări și articole în 

diverse publicații; realizarea de interviuri cu specialiști reprezentativi; promovarea expertizei 

și consultanţei inginereasti etc. S-a început o reactualizare a ei cu subiecte noi. 

 

3)  Pentru a îmbunătăți și mai mult comunicarea între membrii AGIR și între membri și mediul extern, 

în luna ianuarie 2018 a avut loc lansarea publicației lunare ONLINE “Jurnal Ingineresc Dobrogean”. 

Principalul obiectiv urmărit a fost promovarea activităților și preocupărilor membrilor Sucursalei 

AGIR Constanța, dar nu numai. 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. JID a avut o evoluție spectaculoasă. A 

fost singurul experiment care a rezistat pâna la apariția pandemiei COVID. Ne propunem, în 

programul pe următorii patru ani, o reluare a ei. 

 

4) Cel mai important proiect a fost cel lansat pe data de 22.03.2018 . TITLUL proiectului era unul 

generic: ’’Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și 

standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța”, atunci când s-a semnat un 

PROTOCOLUL DE COLABORARE între membrii consorțiului  care l-au inițiat. Consorțiul era format din 

reprezentanți ai administratiei publice, al universitățior, al cercetării, ai mediului economic și a unui 

ONG (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; Asociația Generală a 

Inginerilor din România – Sucursala Constanța). El a fost semnat de entități reprezentative care ar fi 

putut să-l pună în valoare dacă ar fi existat interes și implicare.  La prima propunere concretă de 

proiect (Crearea unui centru regional STEAM), spre exemplu, reactia primăriei a fost una de genul 

ca se implică numai dacă venim cu o abordare similară semnată de altă primărie. Cum ideea era o 

http://agir-constanta.ro/


premieră am fost obligati sa renuntăm. A doua barieră a fost generată de faptul că nu au nominalizat 

un responsabi de proiect.  

Totul a rămas în faza de așteptare până în ianuarie 2021, când, după alegerile locale din decembrie 

2021, s-a schimbat managementul la toate instituțiile publice. Am reluat totul de la început. Detaliile 

sunt prezente pe blog- ul nostru (PROIECT Creativitate și Inovare …. | ASOCIAȚIA GENERALĂ A 

INGINERILOR DIN ROMÂNIA (agir-constanta.ro).  Pe scurt: 

- Am refăcut si semnat PROTOCOLUL DE COLABORARE 

- Am avut întâlniri directe pentru prezentare generală proiect cu Președintele CJC Mihai Lupu 

și cu Primarul Vergil Chițac și mai multe întâlniri cu alți reprezentanti ai celor două instituții 

pentru discutarea abordării concrete. 

- Am realizat o Conferință online pe 22.06.2021 având mai multe obiective: relansarea 

proiectului, o primă întâlnre cu reprezentanții celor care au semnat PROTOCOLUL DE 

COLABORARE și prezentarea primelor propuneri idei de proiecte care ar putea să facă obiectul 

colaborarii.   

- Au urmat o serie de întâlniri tehnice care fac parte dintr-un program de lucru necesar startării 

propriuzise a proiectului. 

 

5) Participarea la evenimentele organizate de AGIR la nivel național sau internațional. Câteva 

exemple. Participarea la CONGRESELE ANUALE AGIR. Participarea la SINGRO 2017 (Simpozionul 

Inginerilor Români de pretutindeni) 6-8 septembrie BRASOV; Participarea  la Evenimentul Omagial 

intitulat „100 de ani de la înființarea Asociației Generale a Inginerilor din România, organizat la 

Iași”, 15-17.11.2018 etc . 

 

 

6) Participarea la evenimente susținute de alte organizații, în organizarea cărora sunt  implicați 

membri AGIR CTA. International Workshop in Maritime Cybersecurity 24-26 mai 2018; Conferința 

Internatională Black Sea Maritime Cyber Security  16-18 MAI 2019 ; Conferințe Internationale Black 

Sea Maritime Cyber Security BSCySec-2020 Mai 2020 –organizate de Univesitatea Maritimă 

Constanța prin implicarea domnului Prof. dr. ing. Gabriel Raicu și Prof. Dr. ing. Remus Zăgan (care 

sunt membri AGIR CTA). 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 cu implicarea doamnei Prof. dr.ing. Valentina Pomazan etc. 

Detalii despre aceste evenimente se găsesc la rubrica STIRI  

 

7) Organizarea  anuală a Workshop-ului “Cercetare și expertiză inginerească la CONSTANȚA”. Ediția a 

șasea cu tema: “Creativitate, inovare și unire” pe data de 23 noiembrie 2018. Această ediție a fost 

dedicată sărbătoririi:  “Centenarului AGIR”, “Centenarului Marii Uniri” și a “Zilei cercetătorului și 

proiectantului din România”.  Ediția a opta, planificată pe data de 22 noiembrie 2019 și 

realizată pe data 17.01.2020 - Scopul urmărit – crearea unui context profesional necesar 

identificării de soluții pentru punerea în aplicare a proiectului cu titlul generic: “Promovarea 

și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în conformitate cu cerințele și standardele 

impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” . Ediția a noua, planificată pentr 

noiembrie 2020 s-a realizat ONLINE pe data de 22.01.2021 

 

8) Publicarea cărții ,,Santierul Naval Constanta. 125 de ani - file de istorie" de catre EDITURA AGIR în 

august 2020. Autor ing.  Niculae Orac pensionar S.N. Constanta, membru AGIR Sucursala Jud. 

Constanta. Cartea prezintă, în premieră, istoria de 125 de ani a Santierului Naval Constanta. Are la 

baza studiul unei bogate bibliografii, în paginile sale sunt prezentate peste 200 documente istorice și 

peste 300 fotografii. 

https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/
https://agir-constanta.ro/proiect-creativitate-si-inovare/


 

9) Publicarea de lucrări în BULETINUL AGIR. A devenit un lucru obișnuit faptul că Editura AGIR dedică 

câte un număr special pentru fiecare ediție ale Workshop-ului “Cercetare și expertiză inginerească 

la CONSTANȚA”. Pentru edițiile din anii 2018, 2019,2020, de exemplu, au fost dedicate: nr. 4/2018; 

nr.1/2020; nr.3-4/2020. Pentru noi reprezintă și o recunoaștere a  calității lucrărilor prezentate.  

 

10) Implicarea în procesul care vizează sintetizarea unor idei/propuneri  care pot îmbunătăți 

calitatea învățământului ingineresc din țara noastră prin contactatarea conducerii unor 

întreprinderi sau societăți din zona (MONSSON, CELCO, CET Constanța etc) pentru a afla care 

le sunt așteptările lor în privința pregătirii profesionale a inginerilor.  

 

 

În programul pentru următorii patru ani vom include și continuarea de activiți pentru aceste 

direcții de bază prezentate mai sus.  

 

 

 

Ing. Dipl. Nicolae Fildan 

Președinte AGIR CONSTANȚA 


