
 

FILIALA BRAȘOV a ASTR 

 

 Plan de activități pe anul 2018 

 
  Organizarea Colocviului Creativitate, Inventică, Robotică de către AGIR 

Sucursala Brașov în colaborare cu SRR Filiala Brașov, ASTR Filiala 
Brașov și CRIFȘT Filiala Brașov.  

 
  Organizare de acțiuni de popularizare a ingineriei inclusiv prin 

personalitățile ASTR. 
 

 Inițierea și organizarea  Conferințelor de Inginerie ale AGIR Sucursala    
Brasov în  parteneriat cu ASTR Filiala Brașov și Universitatea 
Transilvania din Brașov . 

 
 Întâlniri cu Inspectorii Generali si Directorii Caselor Corpurilor Didactice 

din județele Brașov, Prahova, Covasna, Harghita, Buzău. In urma acestor 
întâlniri se vor semna acorduri - cadru de colaborare si se vor demara cca. 
20 de vizite in licee din aceste judete.  Ele vizează prezentarea programelor 
de studii inginerești, cu precădere programe care formează profesioniști in 
domenii majore ale dezvoltării durabile (energii regenerabile si mediu) 

 Colaborarea cu AGIR – filiala Brașov în domeniile de vârf ale cercetării 
științifice; 

 Formarea de colective mixte de specialiști care sa fie nuclee de atragere a 
contractelor de cercetare științifică cu terți; 

 Oferta de consultanta si prestări de servicii pe baza de contract pentru 
mediul industrial al zonei Brașov; 

 Organizarea unor mese rotunde (sau workshop-uri) în cadrul manifestărilor 
cu profil tehnic din zona industriala Brașov cu participarea membrilor filialei 
Brașov a ASTR;  



 La publicarea de articole, cărți ș.a. să se specifice apartenența la ASTR – 
filiala Brașov; 

 Formarea unor nuclee de cercetare studențească la nivelul anilor terminali si 
a celor de master, pentru a contribui la creșterea resursei umane de cercetare. 
Organizarea de întâlniri cu studenții de la facultățile tehnice – discuții 
intense cu privire la cariera de inginer în diferite domenii de activitate; 

 Organizarea unor „Seri ale Filialei Academiei Tehnice” cu periodicitate 
anuala. Fiecare memb u al filialei va prezenta cel puțin o comunicare pe an 
(tema la libera alegere). Invitații vor fi participanți din mediile academice, 
socio-economice, studenți, elevi etc. 

 Vor fi invitate personalități din mediul academic, socio-economic, firme de 
prestigiu (românești, mixte, etc.) pentru a prezenta aspecte de vârf din lumea 
contemporană ș.a. 

 Se vor organiza în continuare Zilele Schaeffler, manifestări în care 
reprezentanți ai firmei germane vor avea discuții și vor organiza mese 
rotunde cu studenții și tinerii cercetători. 

 

Brașov, 15 ianuarie 2018                              Președinte Flială 

                                                       Prof. em. dr.ing. Cornel Samoilă 

 

 


