
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi împreună cu Asociaţia Generală a Inginerilor din 

România (AGIR) – Filiala Galaţi şi Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR) organizează 

miercuri, 14 septembrie 2022, la ora 10, la Facultatea de Inginerie a Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, 

corp D, sala D12, celebrarea Zilei Inginerului Român.  

Cu această ocazie, vor fi prezenţi reprezentanţi ai mediului academic (Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi), reprezentanţi ai industriei din judeţele Galaţi şi Brăila (APDM SA, Criomec SA, Liberty, Grande 

Gloria SA, Aldahra, Damen, Astaldi spa şi IHI Infrastructure Systems Co. Ltd), şi reprezentanţi ai asociaţiilor 

ANCONAV şi AGIR .   

În cadrul întâlnirii, invitaţii noştri vor face cunoscute detalii semnificative legate de realizări actuale din 

mai multe domenii ale ingineriei, între care se numără îngheţata premiată la concursul Ecotrophelia 

Europe (Woopi Ice), catamaranul  pentru ecologizarea apelor maritime şi dunărene, filtrele de putere 

pentru îmbunătăţirea calităţii la furnizarea energiei electrice, podul peste Dunăre dintre Galaţi şi Brăila, 

agricultura de precizie, oţelul verde şi altele.  

Anca Nicolau, profesor la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi şi preşedinta Asociaţiei 

Generale a Inginerilor din România (AGIR) – Filiala Galaţi consideră că „această întâlnire va 

evidenţia importanţa profesiei de inginer atât pentru economie, cât şi pentru viaţa de zi cu zi, va 

satisfice curiozitatea celor care vor să înţeleagă cum răspund specialiştii provocărilor zilelor 

noaste şi, nu în ultimul rând, va trezi interesul tinerilor de a îmbrăţişa o profesie care presupune 

deopotrivă inventivitate şi rigoare”. 

“În perioada interbelică, Inginerul era privit ca un Deux ex Machina iar Tudor Arghezi considera 

Ingineria ca fiind Arta miracolelor materializate, pe când astăzi, deşi este o meserie foarte 

căutată, este pare-se vremelnic ocolită de atenţia tinerilor absolvenţi de liceu. Celebrarea Zilei 

Inginerului Român la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, îsi propune sa aducă faţă în faţă 

firme importante din zona de S-E a României, care vor promova realizări inginereşti deosebite, 

studenţi, profesori şi cercetători, care vor prezenta rezultate ale cercetărilor realizate, pentru a 

se putea face conexiunea dintre studiile universitare şi lumea reală.” a declarat prof. dr. ing. 

Cătălin Fetecău, membru corespondent ASTR. 

Evenimentul este deschis publicului larg, în limita locurilor disponibile, şi va fi transmis live pe Facebook-

ul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

 

 


