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Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR), prin:
Sucursala Constanta, Societatea Expertilor Extrajudiciari și Consultanți (SETEC), Asociaţia Corpul Experţilor Tehnici din Romȃnia
(CET-R), împreună cu Academia Navală „Mircea cel Bătrân”
(ANMB) au organizat pe data de 17.11.2017, Workshop-ul național
CERCETARE ȘI EXPERTIZĂ INGINEREASCĂ LA CONSTANȚA Ediția a cincea, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”(ANMB.
Tema worksop-lui a fost “Dezvoltare durabilă”.
Scopul urmărit prin organizarea acestui eveniment de a crea un
context profesional adecvat pentru identificarea de soluții necesare
abordării unei dezvoltări durabile în România, atât la nivel local cât și
național a fost atins.
Contextul, la care se face referire mai sus, este format din mai
multe componente: prezentarea în plen a lucrărilor urmată de
dezbateri directe, publicarea lucrărilor în BULETINUL AGIR și
crearea unui mediul virtual prin continuarea dezbaterilor pe blog-ul
AGIR CONSTANTA.
Au prezentat lucrări specialiști de la mai multe universități (Academia Navală “Mircea cel Bătrân”, Universitatea Politehnica Bucuresti,
Universitatea “Dunarea de jos” din Galati, Universitatea Maritima
Constanta), institute de cercetări (Institutul Național de Cercetare
dezvoltare Delta Dunarii – Tulcea, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa, Institutul Național de
Cercetare - Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA,etc) ,
organizatii din domeniul IT (Institute of Communication and Computer
Systems (ICCS) – Atena, Grecia, SC Crucial Systems & Services SRL),
organizații profesionale reprezentante ale societății civile.
Cele 22 de lucrări prezentate acoperă, astfel, o gamă largă de
domenii specifice dezvoltării durabile (economic, ecologic, social).
Lucrările prezentate fac parte din diverse categorii de abordare
(cercetare, expertiză, consultanță) cu aplicabilitate teoretică și pracțică.
Această a cincea ediție a fost dedicată sărbătoririi aniversării a 145
de ani de la înființarea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”,
aniversării a 20 de ani de la crearea Sucursalei AGIR CONSTANTA
și a „Zilei cercetătorului şi proiectantului din România” .
Dezvoltarea durabilă sau sustenabilă, fiind o temă foarte vastă, ne
propunem să o reluăm și la viitoare ediții ale workshop-ului nostru.
Detalii despre workshop, referitoare la această editiție (sau la
edițiile anterioare), pot fi accesate pe site (www.agir-constanta.ro/
categoria/evenimente/ )
Ultimele cinci lucrări, din acest număr al Buletinului AGIR, au fost
prezentate la workshop-ul „Performanță și calitate în Inginerie Civilă”
din data de 21 octombrie 2017, organizat de Facultatea de Construcții
a Universității „Ovidius“ din Constanța împreună cu AGIR –
Sucursala Constanța.
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