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Editorial

Bătălia pentru studenţie

Pentru absolvenţii de liceu urmează un moment de maximă 
importanţă, este clipa deciziei mature, 

este răscrucea vârstei lor. 

Alegerea cu care se confruntă nu 
este deloc uşoară, euforia absolvirii examenului de 

Bacalaureat îi copleşeşte şi, totuşi, 
o hotărâre trebuie luată. 

Primează criteriile pe baza cărora va 
lua naştere opţiunea pentru viitor. 

Pasiune şi pragmatism, ambele trebuie echilibrate, 
atunci când se adaugă în ecuaţia deciziei. 

„E super la Ovidius! Vino să te convingi!” i-au îndemnat, nu 
demult, vestitorii Universităţii noastre pe liceeni. Argumentul 

lor: „Ovidius” este o instituţie de învăţământ superior 
matură, cu o experienţă de 20 de ani. O mare familie, care 

numără astăzi 21.000 de membri: studenţi, masteranzi, 
doctoranzi şi peste 700 de cadre universitare excepţionale - 

viitori prieteni, parteneri în învăţare.

Condiţiile de studiu deosebite, trăiri studenţeşti pline de 
intensitate, şansele după absolvire, 

într-un cuvânt, viitorul lor, reprezintă o 
premisă garantată de universitate... reuşita este, însă, o 

promisiune pe care fiecare viitor 
student ovidian şi-o asumă. Noul statut de 

care se vor bucura, acela de student, le va aduce 
bucurii, speranţe, noi oportunităţi şi un val de îndatoriri. În 

primul rând, faţă de sine, faţă de 
viitorul pe care şi-l făuresc cu propriile mâini, în 

laboratoarele formării universitare. 

Apoi, faţă de casa academică ce îi primeşte cu porţile 
deschise.

Şi ce satisfacţie estivală poate echivala marea victorie a 
tinereţii: câştigarea bătăliei pentru studenţie!

Cristina LAZĂR
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Al XXVIII-lea Simpozion Ştiinţific  al Societăţii 
Române de Biologie Celulară la Constanța

Universitatea Ovidius Constanţa, în colaborare cu Societatea Română de Biologie 
Celulară (SRBC), Filiala Constanţa, a  organizat al XXVIII-lea Simpozion Ştiinţific  
al Societăţii. La manifestare au participat reputaţi cercetători din ţară şi străinătate 
în domeniul biologiei celulare şi moleculare, al medicinii şi fizicii, o prezenţă 
remarcabilă fiind acad. Maya SIMIONESCU, preşedintele SRBC, fost vicepreşedinte 
al Academiei Române, asistentă a lui George Emil PALADE, românul laureat al 
Premiului Nobel. 

Președintele Filialei Constanța, prof. Stela ZAMFIRESCU, a deschis lucrările 
simpozionului: 

„În cei 21 de ani ai filialei Constanța s-au organizat  de patru ori seminarii științifice, 
în anii 1989, 1992, 1999 și 2010. SRBC este alcătuită din membri valoroși, cărora 
li s-a alăturat prestigiosul grup de medici de la Catedra de chirurgie, conduși de 
reputatul prof. univ. dr. Vasile SÎRBU. Am avut prilejul să asistăm la prezentarea 
celor mai noi informații din domeniul biologiei celulare și moleculare, susţinute în 
cadrul simpozionului general „Inflamaţie şi imunitate”, „Tehnici de biologie celulară 
şi moleculară”, „35 de ani de biotehnologie vegetală în România”. Printre organizatori 
s-a numărat și Universitatea Ovidius Constanța care și-a adus contribuția și sprijinul 
pentru buna desfășurare a simpozionului. La eveniment și-au prezentat cercetările 
profesori și cercetători valoroși din țară dar și străinătate, din Italia, Franța, Germania 
și Bulgaria.“

Într-unul din dicţionarele româneşti despre personalităţile româneşti ale ştiinţelor 
naturii şi tehnicii, scrie: „Pe plan medical, investigaţiile lui PALADE s-au îndreptat 
spre cercetarea structurii şi funcţiunilor de transport ale pereţilor sanguini. Până la 
cercetările lui PALADE se credea că substanţele transportate de plasma sanguină 
(glucide, aminoacizi, lipide) difuzează printre celulele pereţilor vaselor sanguine. 
PALADE şi colaboratorii săi, Nicolae SIMIONESCU şi Maya SIMIONESCU, au 
demonstrat că transportul substanţelor prin pereţii vaselor sanguine se face activ“. 

Academician Maya SIMIONESCU, președinta SRBC, a încurajat tinerii cercetători 
aducându-și aminte cu drag de începuturile fondării Universității Ovidius:

,,Reuniunea anuală a Societății noastre reprezintă o tradiție! Suntem a 28-a oară 
împreună, o tradiție pe care o apreciem pentru că ne dă ocazia să ne vedem, să 
ne împărtășim rezultatele. Cred că s-a creat deja o rețea, una în biologie celulară. 
Probabil există ceva magic în știință! Numai așa se poate justifica dârzenia noastră, 
că indiferent ce se petrece în jur să ne păstrăm voința și dorința de a face cercetare 
cu entuziasm. Mulți dintre noi cred că au devenit deja dependenți, o dependență 
asumată  și curajoasă. Nu știm ce o să descoperim, nimeni nu știe. Întrebările noastre 
sunt un summum de necunoscute. Dar căutăm și știm bine că undeva rezultatele 
noastre se acumulează în inventarul mondial al cunoștințelor.

Nu suntem fabricanți de teorii, ci așa cum îmi place să spun: descoperitori ai 
nedescoperitului!

Societatea Română de Biologie Celulară sau plăcerea de a cerceta
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Spusele lui Paul MEDAWARE se aplică precum un motto în cadrul SRBC: 

„Știința este arta de a găsi soluții!“. Este vorba de cercetare, în care trebuie să 
găsești soluții la întrebările pe care le ai. În 29 de ani, membrii Societății au 
reușit să găsească soluții, să facă cercetare și să depășească toate dificultățile 
care au fost în această perioadă de 
timp. Entuziasmul a rămas, soluții 
s-au găsit, avem rezultate, pe care  
le prezentăm. Criza prin care trecem 
cu toții trebuie să ne împingă să 
găsim soluții comune de acțiune. 
Suferim în aceste momente de o 
criză politică, economică dar și 
una morală, a valorilor. Știința nu 
trebuie să intre în criză. Ea trebuie 
să-și continuie drumul. Toate 
vicisitudinile acestei perioade prin 
care trecem nu trebuie să ne ia 
bucuria de a căuta, satisfacția de a 
dărui.

În anul 1982, când s-a 
înființat Societatea, prof. Nicolae 
SIMIONESCU spunea să ne 
aducem aminte de minunații 
cărturari și oameni de știință ai țării 
noastre, care în vremuri de criză au 
găsit resursele spirituale și fizice pentru a 
crea societăți.

 Astăzi, după 28 de ani, putem spune și noi referindu-ne la premergătorii 
noștri: la prof. Nicolae SIMIONESCU, fondatorul SRBC, prof. Constantin 
CODRUȚ, președintele filialei Iași, și mulți alții care ne-au lăsat o moștenire, 
o avere, pe care noi nu trebuie decât s-o prețuim și s-o îmbogățim cu știință 
mai multă, și mai ales mai bună. Societatea a fost și este alcătuită din membri 
de valoare, creatori,  cărora li s-au alăturat tineri entuziaști, totul pentru a 
crea o societate robustă, respectabilă, românească de cercetare în domeniul 
biologiei celulare“.

În cadrul evenimentului au avut loc două sesiuni de postere şi două mese 
rotunde, unde profesori renumiţi din ţară şi străinătate au analizat cele mai 
recente descoperiri din domenii ştiinţifice conexe: Nanotehnologii şi aplicaţii; 
Micotoxine şi fungi toxinogeni – tehnici de identificare; Tratamentul bolii 
Alzheimer - de la biologia celulară şi moleculară la ecologie etc. Prin 
tematicile abordate şi actualitatea lucrărilor, Simpozionul SRBC reprezintă 
un semnificativ aport la evoluţia biologiei celulare şi moleculare româneşti 
şi internaţionale.

Monica MOCANU

Acad. Maya SIMIONESCU
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Acad. Maya SIMIONESCU: 
„Universitatea Ovidius este o instituţie împlinită, 

o universitate care are deja tradiţie”

Acad. Maya SIMIONESCU a fost vicepreşedinte al Academiei Române, 
colaboratoare apropiată al lui George Emil PALADE, laureat al Premiului Nobel, 
alături de care a lucrat, împreună cu soţul său, cercetătorul Nicolae SIMIONESCU, 
în SUA, la universităţile Rockefeller şi Yale. Având o vastă experienţă profesională 
şi largă recunoaştere a calităţii sale academice în ţară şi peste hotare, în universităţi 
şi centre de cercetare de prestigiu, laureată a numeroase şi importante premii şi 
distincţii academice, membră în prestigioase societăţi ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, acad. Maya SIMIONESCU este astăzi preşedintele Secţiei de Ştiinţe 
Biologice a Academiei Române şi director al Institutului de Biologie şi Patologie 
Celulară „Nicolae SIMIONESCU” din Bucureşti. 

La sfârşitul celor patru zile în care s-a desfăşurat cea de-a 28-a ediţie a 
Simpozionului Societăţii Române de Biologie Celulară, acad. Maya SIMIONESCU 
a acceptat să împărtăşească cititorilor revistei OVIDIANUM impresii proaspete 
despre modul în care au decurs lucrările, dar şi câteva gânduri şi amintiri care 
o leagă de Universitate, la înfiinţarea căreia a avut, alături de soţul ei, un aport 
deosebit.

Care sunt primele amintiri ce vă leagă de 
Universitatea Ovidius?

Cu mare plăcere îmi amintesc cum la Institutul de 
Biologie Celulară şi Patologie din Bucureşti au venit, în 
anii ’90, doctorul Vasile SÎRBU, împreună cu doctorul 
Adrian BAVARU, colegul meu de facultate, şi mi-au 
spus că vor să înfiinţeze o universitate la Constanţa şi 
că doresc foarte mult să participăm şi noi la începuturile 
învăţământului de biologie celulară în Dobrogea. Ne-am 
molipsit extraordinar de entuziasmul  lor şi de dorinţa 
de a face ceva pentru Constanţa, încât am acceptat şi, 
cinci ani, împreună cu oameni din institut, am venit 
aici, o dată pe săptămână... a fost foarte frumos, un 
început tare frumos.

Cum găsiţi Universitatea noastră acum, după 20 de ani de la înfiinţare?
Astăzi Ovidius este o instituţie împlinită, putem spune deja că este o universitate cu 

tradiţie. În opinia mea, din toate punctele de vedere, Universitatea a mers foarte bine, 
având un ritm rapid, ascendent. În acest moment la „Ovidius” frecventează cursurile 
peste 20.000 de studenţi... Sunt foarte impresionată de sediul nou din campus, care 
arată splendid  şi mă bucur  că am participat la început, la crearea acestei instituţii. 
Este un sentiment minunat să poţi privi înapoi şi să spui: chiar a meritat!

Cum apreciaţi contribuţia universitarilor ovidieni la Simpozionul Societăţii 
Române de Biologie Celulară?

La această a 28-a ediţie, spun cu bucurie că am asistat la prezentări de excepţie, 
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realizate de cadre universitare de aici, care vin în fiecare an la întrunirile noastre. 
Atât lucrările, cât şi posterele prezentate au fost foarte bune, din toate punctele de 
vedere. Sunt recunoscătoare pentru eforturile care s-au făcut astfel încât sesiunea 
noastră anuală să aibă loc, de această dată, la Constanţa. Ca de obicei, colegii noştri 
de aici, Rectorul Universităţii Ovidius, prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, profesorul 
Adrian BAVARU, prof. univ. dr. Stela ZAMFIRESCU au fost gazde atente, care     
ne-au dat sentimentul că întregul proces nu a fost greu, datorită bucuriei şi plăcerii 
cu care au trudit la organizare. 

Cât de importante sunt progresele realizate în domeniul cercetării, în ultimii 
ani?

Când am pus bazele Societăţii Române de Biologie Celulară, în 1982, Nicolae 
SIMIONESCU şi cu mine, eram în faţa unui început foarte timid, al întâlnirilor şi 
discuţiilor dintre cercetătorii în domeniu. În toţi aceşti ani, am ajuns să ne cunoaştem 
bine şi să fim nerăbdători să ne revedem. Marele câştig în urma tuturor acestor ani 
este, în opinia mea, atât pentru Universitatea Ovidius, cât şi pentru Societatea de 
Biologie Celulară, cercetarea de calitate pe care o facem. 

Cercetătorii, în general, sunt un fel de nebuni frumoşi, ca să îl parafrazez pe Fănuş 
NEAGU, pentru că uită de tot ce se întâmplă în jur, în timp ce îşi petrec o bună parte 
din viaţă în laboratoare, lucrând cu studenţii, dedicându-se cercetării.  Acesta este 
un avantaj al cercetătorilor, în general, şi al celor din domeniul Biologiei celulare, 
în special, că o bună parte din timpul nostru activ îl petrecem în ţara Ştiinţei şi în 
lumea Celulelor. Este altceva... ne ridicăm parcă deasupra cotidianului, care, din 
nefericire, în ultima vreme, nu este cel mai fericit pentru educaţie şi învăţământ. Cel 
puţin pentru o perioadă, cât ne aflăm în lumea Celulelor, ne bucurăm de o orânduială 
bună, cu mecanisme bine reglate.

Când vor avea studenţii şi cadrele universitare de la „Ovidius” prilejul să vă 
reîntâlnească?

Sunt nerăbdătoare să revin la Universitatea Ovidius, de care sunt strâns legată, 
prin aceşti doi prieteni  dragi ai mei, care au dorit  şi au reuşit să facă ceva pentru oraş 
şi pentru întreaga regiune: profesorii SÎRBU şi BAVARU. Este prima universitate 
din ţară care mi-a conferit o mare onoare, titlul de Doctor Honoris Causa, şi revin 
de fiecare dată cu cea mai mare plăcere la Constanţa, datorită locurilor şi, în primul 
rând, oamenilor excepţionali de aici.

A consemnat Cristina LAZĂR
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Simpozionul Internaţional al Facultăţii de Arte – o 
împletire a ştiinţei cu arta

„Tradiţie şi 
inovaţie, identitate 
şi globalism în arta 
contemporană” 
este titlul celei 
de-a doua ediţii 
a Simpozionului 
I n t e r n a ţ i o n a l 
organizat, recent, 
de Facultatea 
de Arte, la 
U n i v e r s i t a t e a 
Ovidius, la care 
au participat 
specialişti în 
domeniul muzicii, 
artei plastice şi 

artei spectacolelor. Comunicările ştiinţifice, circumscrise temei date şi grupate pe 
cele trei domenii majore de interes, au constituit punctul central al evenimentului.  

Deschiderea manifestării a fost una cu totul neconvenţională şi a cuprins decernarea 
diplomelor de excelenţă şi de participare pentru câteva personalităţi culturale 
ale oraşului şi oaspeţilor de seamă, celor care şi-au adus contribuţia la realizarea 
manifestărilor. În plus, cei prezenţi la deschidere au urmărit momente artistice puse 
în scenă de studenţii facultăţii: dans modern, flamenco, cha-cha şi rumba, dar şi 
interpretare muzicală din repertoriul naţional şi internaţional, care au stârnit ropote 
de aplauze.  

În cea de-a doua zi a Simpozionului manifestările artistice, care au avut loc în 
parcul Universităţii Ovidius, au atras atenţia şi curiozitatea publicului format, în mare 
parte, din studenţi de la alte facultăţi. În program a fost inclusă o suită de momente 
artistice, printre care spectacolele: 
D’ale lui CARAGIALE, Ş-avea un 
picior, şi carnavalul, care s-a aflat 
sub semnul epocii lui Nea Iancu. 
Apariţia spectaculoasă a bătrânului 
CARAGIALE, interpretat de actorul 
Geo DOBRE, într-o trăsură trasă de 
cai, muzica şi costumele de epocă au 
reconstituit atmosfera unei lumi care 
nu şi-a pierdut forţa de seducţie. 

„De data aceasta am considerat 
că e mai mult nevoie de partea 
practică, în paralel cu sesiunile de 
comunicări ştiinţifice, cea de-a doua 

Spectacol desăvârşit la Universitate
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zi fiind dedicată manifestărilor artistice. De ce CARAGIALE? Pentru că îl iubim şi 
pentru că tot anul al doilea l-am studiat şi este un fel de punere în scenă”, a precizat 
lect. univ. dr. Daniela HANŢIU.

Studenţii anului al doilea de la Specializarea Artele Spectacolului-Actorie au 
fost vedetele întregii zile, susţinând intermezzo-uri muzicale şi dansante, momente 
artistice, coregrafiate de Stela COCÂRLEA şi pregătite, cu dăruire şi pasiune, de 
profesorii coordonatori. Printre cei care le-au fost alături se numără apreciatul 
actor prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU, prezent la eveniment alături de soţia sa, 
Cătălina MUSTAŢĂ. 

În programul simpozionului un loc central l-au avut comunicările ştiinţifice, 
circumscrise muzicii, artelor spectacolului şi artelor plastice. 

„Spre deosebire de anul trecut, când ne-am aflat la prima ediţie, de data aceasta 
am îmbunătăţit structura simpozionului, inserându-i şi câteva inedite momente 
artistice. Mă bucur că foarte multe cadre didactice de la Catedra de Arte Plastice 
s-au înscris anul acesta cu comunicări extrem de interesante, care vizează atât 
tradiţia, modernitatea, dar tratează şi fenomenul globalizării, teme de maxim interes 
în căutarea unei soluţii pentru păstrarea identităţii naţionale”, a precizat la finalul 
simpozionului conf. univ. dr. Daniela ŢURCANU CĂRUŢIU. 

Pentru a da culoare manifestării, în sala de conferinţe a Universităţii Ovidius a 
fost deschisă expoziţia de pictură şi gravură Poezia detaliului, inspirată din mitologia 
românească şi semnată de conf. univ. dr. Constantin APOSTOL, de la Universitatea 
Bucureşti. De asemenea, volumul Muzica dialectului meglenoromân în actualitate, 
semnat de lect. univ. dr. Mirela KOZLOVSKY, a fost primit cu un deosebit interes 
de către specialiştii prezent la eveniment. 

Lucrările Simpozionului Internaţional „Tradiţie şi inovaţie, identitate şi globalism 
în arta contemporană” s-au încheiat cu decernarea titlului de Doctor Honoris Causa 
unor personalităţi ale vieţii artistice şi culturale: prof. univ. dr. Gheorghe OPREA, de 
la  Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti, prof. univ. dr. Florin ZAMFIRESCU, 
de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică (UNATC) „Ion 
Luca CARAGIALE”, şi prof. univ. dr. Ştefan VELNICIUC, UNATC.
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Olimpicii la chimie oferă soluţii împotriva poluării

Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului, Catedra de 
Chimie, în colaborare cu Societatea de Chimie, Asociaţia Europeană pentru Ştiinţe 
Chimice şi Moleculare (EuCheMS) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean au organizat cea 
de-a treia ediţie a proiectului: „Omul. Mediul. Poluarea”. 

Scopul manifestării a fost înţelegerea modului în care umanitatea este legată 
de natură, conştientizarea elevilor asupra efectelor negative ale poluării mediului 
şi implicarea în vederea dezvoltării unor atitudini responsabile faţă de mediul 
înconjurător şi comunitate.

„Interacțiunea dintre om și mediu naște o reacție chimică, un produs de reacție 
chimic nedorit, poluarea.  Încă de la 
primul arbore doborât de omul neolitic 
și până în perioada industrială acest 
fenomen a luat proporții de neimaginat. 
Științele raționale au datoria morală 
să încerce să lupte împotriva poluării! 
Formarea unei relații de prietenie între 
om și mediu poate fi soluția!”, a precizat 
prof. univ. dr. ing. Gabriela STANCIU, 
vicepreședinte al Asociației Specialiștilor 
din Industria Alimentară din România, 
filiala Constanța.

La eveniment au participat în total 
120 de elevi și liceeni, cei mai mulți 

dintre ei fiind premianți și olimpici. Cei mai mulţi elevi olimpici au fost cei de la 
Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, printre care şi  Mihai POPESCU,  medaliat 
cu aur la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori.

 Lucrările s-au desfăşurat pe trei secţiuni: comunicări orale, postere şi activităţi 
experimentale în scopul interpretării efectelor factorilor poluanţi asupra echilibrului 
ecologic. 

Comunicările orale au avut loc în cadrul a două secţiuni: gimnaziu şi liceu. 
Activităţile experimentale au 
demonstrat abilităţile practice 
şi îndemânarea de a realiza 
investigaţii experimentale 
în scopul dezvoltării 
personalităţii tinerilor prin 
formarea unor competenţe 
sociale ale acestora, cum 
ar fi: comunicarea, munca, 
integrarea şi asumarea rolurilor 
în echipă.

La finalul evenimentului, 
au fost acordate diplome de 
participare pentru toţi elevii, 
precum şi premii şi menţiuni 
pentru tinerii merituoşi din 
fiecare secţiune. 
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Lansarea cărţii Istoria Medicinii Dobrogene, vol. I, 
autori Vasile SÎRBU, Octavian UNC

La o lansare de carte trebuie să prezinţi mai întâi autorii: opera, biografia, felul 
de a scrie. Dar ce nu se ştie încă despre profesorul universitar Vasile SÎRBU? Că 
slavă Domnului, o treime din populaţia bolnavă a acestei Dobroge i-a cunoscut 
ascuţişul bisturiului, o treime judecata notelor la examene, o alta i-a citit cărţile sau 
i-a stat alături la mari sindrofii ştiinţifice. Despre profesorul universitar Octavian 
UNC oricine ştie că  atunci când nu operează dă fuga la bibliotecă, în arhive sau la 
teatru, că are prieteni mulţi şi buni 
şi şi-a pus numele pe o mulţime 
de cărţi şi fapte de bine. Cei doi 
au făcut o echipă imbatabilă ale 
cărei rezultate ştiinţifice sunt 
recunoscute în lucrări şi premiere 
de specialitate.

Istoria Medicinii Dobrogene, ai 
cărei autori sunt cei doi profesori ai 
Facultăţii de Medicină constănţene 
adună cu acribie informaţii despre 
un trecut rămas doar în piatră, 
prin cetăţile antichităţii pontice, 
descifrează cărţile dintâi ale 
Europei scoţând cu pensetă de 
chirurg puţinele şi risipitele informaţii despre aceste meleaguri. Lucrarea urmăreşte 
sub lupă consemnările arhivistice care aduc informaţii despre starea sănătăţii 
populaţiei acestor locuri de la revenirea ei acasă până la prima conflagraţie. Iată un 
parcurs pe care doar patima şi neodihna, curiozitatea şi flerul celor doi autori l-au 
putut trece fără să le cunoaştem adevărata dificultate.

Cartea redescoperă şi radiografiază viaţa medicală tomitană şi o aşază în rândul 
celor de tradiţie. Face elogiul acelor eroi ai unei profesii unice, de maximă utilitate 
socială. Fără să o scrie, se înţelege că Medicul este apostol, este cel chemat, este 
dătătorul de bine, de încredere, este Omul. Are un mandat pe care şi-l îndeplineşte 
modest, anonim, dar exemplar.

Cartea celor doi medici nu se vrea decât a clădi memoria istorică a unei profesii.
Dar nu numai atât: autorii se lasă descoperiţi în sufletele lor aidoma descoperirilor 
pe care ei înşişi le fac prin măruntaiele vieţii. Şi cartea astfel descifrată este un lung 
şi cutremurător poem de dragoste închinat Dobrogei.

Excursul ştiinţific se completează cu unul  publicistic şi memorialistic, în acelaşi 
timp,  fraza este colorată, stilul pe alocuri de poem, alteori sec, rezonant, paginile 
revarsă informaţiile în galop, fir conducător rămâne înşiruirea anilor, configuraţia 
este cea geografică.

Coperta este inspirat compusă de un mare pictor şi grafician al locului, C. 
GRIGORUŢĂ, tiparul la ,,Ex Ponto”, tipar care merita mai multă îngrijire şi aplecare 
pe ilustraţie.

Aurelia LĂPUŞAN

Cea de-a 40-a Reuniune Naţională de Istoria Medicinii, 3-5 iunie 2010
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„Consilierea şcolară între provocări şi paradigme” – 
un succes academic în domeniul psihologiei

Recent, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, în colaborare cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Constanţa au organizat Conferinţa naţională cu participare internaţională 
a psihologilor şcolari „Consilierea şcolară între provocări şi paradigme”, aflată anul 
acesta la cea de a doua ediţie.

Evenimentul s-a bucurat de un real succes atât prin varietatea manifestărilor 
desfăşurate, cât şi prin numărul mare de participanţi din ţară, din Republica Moldova 
şi din Italia. 

Unicitatea manifestării la nivel naţional şi creditarea acestui ambiţios proiect 
de către Colegiul Psihologilor din România au constituit premise şi oportunităţi 
de valorificare a studiilor teoretice, metodologice şi experimentale realizate atât 
de practicieni din domeniul consilierii şcolare cât şi de reprezentanţi ai mediului 
academic.

Conferinţa s-a desfăşurat pe şase secţiuni: Consilierea psihologică a elevului şi 
gupului de elevi; Consilierea psihologică a familiei; Consilierea psihologică a cadrelor 
didactice şi consilierilor; Consilierea vocaţională; Preocupări ale cadrelor didactice 
privind activităţile de consiliere şcolară şi educaţională şi Consilierea psihologică a 
persoanelor cu nevoi speciale.

Prof. univ. dr. Emil VERZA – un nou membru al familiei academice 
ovidiene

Un eveniment deosebit în cadrul conferinţei l-a constituit decernarea titlului Doctor 
Honoris Causa al Universităţii Ovidius prof. univ. dr. Emil VERZA, o personalitate 
remarcabilă în domeniul psihologiei româneşti cu recunoaştere internaţională.   

Prof. univ. dr. Emil VERZA s-a remarcat în domeniul psihologiei şi al 

Manifestări ştiinţifice aniversare în luna Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
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psihopedagogiei cu substanţiale contribuţii la dezvoltarea teoriei şi practicii în 
aceste domenii. În galeria psihologilor români care au dedicat şcolii de psihologie 
întreaga carieră profesională, Emil VERZA ocupă un loc aparte, contribuţia sa 
centrându-se pe delimitarea, construirea, consolidarea şi dezvoltarea domeniului 
psihopedagogiei speciale în România. Profesorul a dezvoltat o nouă paradigmă a 
educaţiei şi intervenţiei psihopedagogice în cazul persoanelor cu cerinţe educative 
speciale, dezvoltând un segment academic distinct, acela al psihopedagogiei speciale, 
pentru a cărui constituire şi dezvoltare contribuţiile sale au fost definitorii, cruciale, 
promovând o adevărată doctrină psihopedagogică. Personalitatea lui Emil VERZA a 
orientat studiile, formarea iniţială şi dezvoltarea profesională continuă a personalului 
de specialitate din domeniul psihopedagogiei speciale. 

Renumele său a depăşit graniţele naţionale, căpătând recunoaştere internaţională, 
prin cooptarea sa ca membru al Asociaţiei de Psiholingvistică din Italia şi al Asociaţiei 
Universităţilor Americane Afiliate la programe de Educaţie Specială, raportor la 
ONU pentru Europa Centrală şi de Est pe tema ,,Situaţia actuală a persoanelor aflate 
în dificultate” (1996), coordonator în cadrul Programelor Tempus-Phare realizate 
în colaborare cu diverse ţări din Uniunea Europeană: Anglia, Danemarca, Spania, 
Italia.

Eveniment editorial semnat Emil VERZA
Participanţii la conferinţă au participat şi la lansarea cărţii Tratat de logopedie, 

ediţia a doua, semnată de prof. univ. dr. Emil VERZA. Lucrarea a fost prezentată de 
prof. univ. dr. Anca DRAGU, Decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. 
„O bună parte din preocupările profesorului Emil VERZA s-au focalizat pe tulburările 
de limbaj, sinteza activităţii sale ştiinţifice regăsindu-se în cele două volume apărute 
în 2003 şi 2009 ale cărţii intitulate Tratat de logopedie. Lucrarea reprezintă o operă 
monumentală, în care se operează o conceptualizare clară şi riguroasă a termenilor, 
taxonomii, analiza cauzelor, strategii de remediere în vederea recuperării afective şi 
sociale a subiecţilor.

Ne aflăm în faţa unei lucrări care exprimă maturitatea şi autoritatea ştiinţifică 
a profesorului Emil VERZA, rigurozitatea cercetării, impregnată de autentic, de 
receptivitate la descoperirile şi la ipotezele ştiinţelor tangente, pentru a ajunge la 
profunde interogaţii filozofice desprinse din problematica umanului. 

Lucrarea lui Emil VERZA, Tratat de Logopedie, volumul al doilea, prin 
reconstrucţia valorizatoare şi interpretativă a marilor probleme care frământă 
domeniul psihopedagogiei speciale, ne provoacă şi ne călăuzeşte în sfera practicilor 
educaţionale eficiente, oferindu-ne modele referenţial-teoretice şi practice care vor 
pătrunde în conştiinţa celor ce slujesc domeniul logopediei”, a precizat în discursul 
său de prezentare prof. univ. dr. Anca DRAGU.

În opinia participanţilor conferinţa a favorizat schimbul de opinii şi experienţe 
profesionale definind vocaţia, aptitudinile şi competenţele profesionale ale celor care 
fac din consilierea şcolară o preocupare permanentă şi într-o continuă dinamică. 

Lect. univ. drd. Daniela CĂPRIOARĂ, 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Ovidius
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Universitatea Ovidius îşi lărgeşte familia academică 
Aflată la moment aniversar, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei a strălucit 

în această lună prin calitatea şi amploarea manifestărilor pe care le-a organizat, 
impresionând atât prin numărul, cât, mai ales, prin prestigiul personalităţilor invitate. 
Conferinţe internaţionale, workshop-uri, ceremonii de decernare a titlului de Doctor 
Honoris Causa unor remarcabili cercetători români şi de peste hotare reprezintă 
numai câteva dintre darurile pe care Facultatea le-a oferit comunităţii academice.

Unul dintre aceste evenimente a fost conferinţa „Omul - perpetuă provocare. 
Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale”. „Spectrul temelor de cercetare 
înscrise la eveniment este foarte larg, cuprinzând o sumă de probleme cardinale, multe 
dintre acestea presupunând o abordare multidisciplinară, conectarea la problemele 
societăţii, transferul de cunoştinţe în produse inovative pentru economia cunoaşterii”, 
a precizat prof. univ. dr. Anca DRAGU, decanul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei.

Senatul Universităţii Ovidius, la propunerea Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei  a decernat titlul de Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Marcel CRAHAY, 
de la Universităţile din Liege şi din Geneva, prof. univ. dr. Mihai GOLU, de la 
Universitatea din Bucureşti şi Jean Noel KERDRAON, Preşedinte al Asociaţiei 
Amitie Brest din Constanţa, personalităţi care s-au implicat activ în viaţa şi dezvoltarea 
Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei.

Spirit academic neobosit în cercetarea problematicii complexe specifice 
fenomenului educaţional, profesorul Marcel CRAHAY este recunoscut şi apreciat la 
scară internaţională pentru contribuţia remarcabilă şi efortul deosebit depus în slujba 
educaţiei şi a învăţământului.  

 Format în spaţiul unor nume de referinţă în domeniul ştiinţelor educaţiei şi 
al psihologiei, precum: Gilbert de LANDSHEERE şi Jean PIAGET, acesta a dus cu 
cinste mai departe ştafeta preluată de la înaintaşii săi. 

Colaborarea Universităţii Ovidius cu Marcel CRAHAY a început în urmă cu 
cinci ani, când acesta a făcut parte din Comitetul ştiinţific al Sesiunii de comunicări 
ştiinţifice ,,Psihopedagogia cu faţa spre viitor”, organizată de Facultatea de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei în colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înfiinţarea Universităţii. Contactele 
profesionale stabilite între profesorul Marcel CRAHAY şi membrii corpului profesoral 
al Facultăţii au continuat prin colaborarea în cadrul Proiectului PHARE 2005 „EU-
RO-FORMARE OVIDIUS”, acesta  implicându-se, ca expert, în susţinerea de cursuri 
de formare şi perfecţionare la care au participat cadre didactice din liceele din mediul 
rural, implicate în proiect, din judeţul Constanţa. 

Profesorul a mărturisit, în cadrul ceremoniei, că se defineşte ca ,,trecător cultural 
în această lume”, care încearcă, prin întreaga sa activitate, să perpetueze şi să afirme 
cunoaşterea moştenită şi deprinsă de la iluştii săi predecesori. Primirea titlului de 
Doctor Honoris Causa reprezintă, în opinia profesorului, recunoaşterea meritelor 
sale în acest sens, o onoare şi o mândrie, deopotrivă, de a face parte din corpul 
academic ovidian.

Prof. univ. dr. Mihai GOLU şi-a dedicat întreaga activitate ştiintifică, structurată 
în forma cercetărilor teoretice şi experimentale fundamentale şi aplicative, domenilor  
fundamentelor psihologiei, psihologiei cibernetice, psihologiei personalităţii, 
neoropsihologiei, aducând contribuţii originale importante, recunoscute pe plan 

14



naţional şi internaţional la situarea abordării şi interpretării psihicului şi a diferitelor 
funcţii şi procese particulare pe temelia metodologiei ştiinţifice moderne a ciberneticii, 
teoriei comunicării, a informaţiei şi teoriei generale a sistemelor. Cărţile şi studiile 
elaborate şi publicate: Introducere în psihologie, Cibernetică generală, Principii de 
psihologie cibernetică, Conceptul de mare sistem şi implicaţiile sale metodologice, 
Criterii de evaluare a gradului de organizare în sfera sistemelor umane, Valoarea 
metodologică a conceptului de informaţie în psihologie, Modelarea logico-
operaţională a funcţiilor cognitive, Personalitatea ca sistem etc. au fost amplu 
integrate în fluxul actual al psihologiei moderne.

Valoarea incontestabilă a lucrărilor semnate de prof. univ. dr. Mihai GOLU este 
validată şi de proba timpului, ele făcând parte din bagajul formativ indispensabil 
oricărui psiholog român. Prof. univ. dr. Mihai GOLU este membru în organizaţii şi 
instituţii ştiinţifice de renume din ţară şi din străinătate, precum: Asociaţa Psihologilor 
din România, Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Academia de Ştiinţă din 
New York, iar printre premiile şi distincţiile primite, de-a lungul timpului, se numără: 
Premiul Academiei Române Simion BĂRNUŢIU, pe anul 1980; Medalia „Jan Amos 
Comenius”, a Academiei cehe de Stiinţă; Medalia UNESCO: „Pablo PICASSO” – 
1991; Diploma de „Om al anului”, 1992, decernată de IBC; Ordinul Naţional pentru 
merit în gradul de cavaler, 2004; Doctor Honoris Causa al Universităţii din Piteşti, 
2006.

 
La primirea titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii Ovidius,                                

prof. univ. dr. Mihai GOLU a mărturisit că Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din Constanţa reprezintă o componentă importantă în reţeaua instituţiilor 
de profil din ţară, apreciind în acest sens, eforturile constante depuse de conducere 
pentru pregătirea temeinică a tinerilor studenţi, precum şi pentru a căpăta o deschidere 
cât mai mare pe plan internaţional. 

Cetăţean de onoare al oraşului Constanţa, Jean Noel KERDRAON este preşedinte 
de 20 de ani al Asociaţiei de Prietenie Brest-Constanţa, este o personalitate marcantă 
a vieţii sociale şi politice a Franţei şi a regiunii Bretania.

KERDRAON a consolidat în ultimii ani schimburile existente şi a dezvoltat noi 
acţiuni de colaborare în cadrul parteneriatului Brest - Constanţa, punând accentul pe 
aspectul social, pe schimburi de specialişti în protecţia copilului sau a vârstnicilor. În 
plus, acesta a efectuat stagii de perfecţionare pentru studenţii Facultăţii de Psihologie 
şi Ştiinţele Educaţiei, din cadrul Universităţii Ovidius. Până în 2001, Jean Noel 
KERDRAON a efectuat vizite regulate la Constanţa, la fiecare şase luni, în calitate 
de viceprimar al Brest-ului şi vicepreşedinte al Zonei Urbane Brest. Ca membru al 
Adunării Parlamentare NATO a susţinut integrarea României în NATO. Jean Noel 
KERDRAON este deţinătorul unor înalte distincţii, precum : L’Ordre National du 
Merite şi titlul Chevalier des Palmes Academiques.

„Sunt profund emoţionat, mă încearcă o emoţie individuală, dar simt, totodată, o 
mândrie colectivă. Dedic titlul de Doctor Honoris Causa colegilor mei, prietenilor, 
alături de care lucrez de 20 de ani în România şi îmi doresc o continuare a colaborărilor 
în viitor”, a precizat  Jean Noel KERDRAON.

Cristina LAZĂR
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Noutățile chimiei alimentare 

Workshop-ul „Challanges in Food Industry“ s-a înscris în manifestările de 
omagiere organizate recent în cadrul Universității. Partenerii Facultății de Fizică, 
Chimie, Electronică și Tehnologia Petrolului au fost: Facultatea de Științe Economice, 
Asociația Specialiștilor din Industria Alimentară din România (ASIAR), filiala 
Constanța, înființată la începutul acestui an, și Societatea de Chimie Alimentară. 
Facultățile organizatoare au relații de colaborare cu alte instituții univeristare 
de prestigiu din țară și din străinătate, dar și cu principalii agenți economici din 
regiunea Dobrogei și nu numai. În cadrul parteneriatelor  se realizează schimburi de 
experiență pentru o bună legătură între teorie și practică, între cercetarea științifică și 
posibilitatea implementării rezultatelor acesteia. 

Rectorul Universității Ovidius, prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, a deschis 
lucrările workshop-ului: „Mă bucur că Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică și 
Tehnologia petrolului a organizat acest simpozion „Challanges in Food Industry“, 
într-un domeniu atât de important dintotdeauna: în trecut, în prezent și mai ales în 
viitor. Alimentația sprijinită de cercetare științifică, investigarea urmată de creșterea 
eficienței, toate acestea duc la dezvoltarea domeniului capital pentru omenire. Deși 
este la început de drum, Specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii Biochimice 
se poate lăuda cu participări importante la simpozioane, dar și cu organizări de tipul 
acestei manifestări. Este evidentă importanța creării și la Constanța a unei baze 
științifice în chimia alimentară și a unor specialiști“.

Tematica abordată în cadrul workshop-ului a fost esențială pentru dezvoltarea 
relațiilor între sistemul educațional și sectorul industrial din zona Dobrogei, cu 
extindere către cele naționale și internaționale. 

Workshop-ul s-a bucurat de prezența a numeroși agenți economici, printre care: 
S.C. DOBORGEA Grup, unul dintre cei mai importanți actori pe piața de morărit 
și panificație din țară și Braun Union Heineken, Constanța cu tradiție și experiență 
incontestabilă în fabricarea berii. 

Președinta ASIAR, Fotini TEODORESCU, a fost prezentă și în calitate de director 
general al S.C. Dobrogea Grup: „Susțin specializarea Chimie Alimentară și Tehnologii 
Biochimice în cadrul Facultății deoarece este nevoie de specialiști! Aceștia vor putea  
să ridice industria la un alt nivel. Trebuie să putem pregăti profesioniști ca mai apoi 
aceștia să facă cunoscute produsele românești pe plan național și internațional. 
Valoarea științifică a lucrărilor nu are granițe. Există valori în România care trebuie 
promovate, și dumneavoatră sunteți cei care creați baza ştiinţifică a specialistului din 
viitor“.

Prof. univ. dr. ing Gabriela STANCIU, vicepreședinte ASIAR, a precizat că: 
„această manifestare era urmarea firească a lucruilor, deoarece de anul trecut 
Facultatea noastră are un nou program de studiu, Chimie Alimentară și Tehnologii 
Biochimice, care răspunde necesității de a reuni sub aceeași cupolă specialişti de 
marcă din domeniul Chimiei Alimentare, cadre universitare de prestigiu, care prin 
cercetare urmăresc același scop, acela de îmbunătățire a calității vieții.“
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Lansarea unui nou prototip realizat de studenții 
ovidieni

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă a organizat, recent, 
cursul festiv al studenţilor de la specializarea Autovehicule Rutiere. În cadrul 
ceremoniei expertul auto Dragoş DIMA de la Facultatea de Inginerie Mecanică, din 
cadrul Universităţii „Transilvania“, Braşov, a susţinut o dezbatere captivantă.

Cu această ocazie, studenţii și-au lansat prototipul HIBRID HY A.R, un autovehicul 
cu motor electric dar şi termic. Hibridul poate atinge în oraş viteya de 50 km/h, timp 
de patru– şase ore, iar în afara localităţii, prin intermediul motorului termic poate 
depăşi 100 km/h.

În trei ani de studiu studenții au realizat hibridul pe care l-au compus dintr-un 
motor de la o motocicletă şi două roţi luate de la un Trabant. HY este echipată cu 
două motoare diferite. Motorul electric este amplasat în faţa maşinii şi este acţionat 
de patru baterii iar celălalt motor, dispus în spate, este bazat pe combustie internă. 
Deplasarea se face perfect silenţios în momentul folosirii motorului electric. 

Prof. univ. dr Laurenţiu MANEA este cel care i-a îndrumat pe studenţii de la 
diferitele specializări care au fost implicați în  procesul de proiectare şi în construcţia 
maşinii. „În orice domeniu lucrul la un prototip este cel mai dificil”, a precizat 
acesta.  

Gheorghe-Alexandru RADU 
Doctor Honoris Causa al Universității Ovidius
În cadrul aceleiași manifestări, Senatul Universităţii Ovidius, la propunerea 

Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă i-a decernat academicianului 
Gheorghe-Alexandru RADU, de la Facultatea de Inginerie Mecanică a Universităţii 
„Transilvania“ Braşov,  titlul de Doctor Honoris Causa.

 Prof. dr. ing. Gheorghe-Alexandru RADU s-a născut pe 1 februarie 1941 la Braşov. 
În anul 1957 a absolvit, ca şef de promoţie şi Diplomă de Onoare, Liceul „Andrei 
ŞAGUNA” din Braşov. În anul 1963 a absolvit cursurile Facultăţii de Mecanică a 
Institutului Politehnic, secţia „Automobile şi tractoare”, ca şef de promoţie. Traseul 
profesional al profesorului Gheorghe-Alexandru RADU a început în anul 1963 când 
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a devenit şeful Laboratorului 
de Motoare cu Ardere Internă 
de la Catedra de automobile 
şi tractoare a Institutului 
Politehnic Braşov şi a urmat 
parcursul logic, devenind, în 
anul 1990 profesor universitar. 
Teza de doctorat Cercetări 
teoretice şi experimentale 
privind aplicarea injecţiei 
la motoarele cu aprindere 
prin scânteie a fost realizată 
sub conducerea profesorului 
Radu MĂRDĂRESCU şi 
susţinută în anul 1972. Ea s-a finalizat prin realizarea primului motor românesc 
cu injecţie de benzină, provenind din producţia de serie. Ca urmare a acestei 
realizări, a fost invitat între anii 1978 – 1981, la Technische Universität München 
(Institutul pentru Automobile), condus de profesorul WOSCHNI şi la Technische 
Hochschule Stuttgart, la catedra profesorului Ulf ESSERS, unde a lucrat în calitate 
de cercetător-colaborator. După 1990, datorită prestigiului ştiinţific evidenţiat la 
diverse conferinţe şi congrese internaţionale precum şi rezultatelor obţinute de unii 
doctoranzi ai profesorului Gheorghe-Alexandru RADU, în stagiile de activitate 
din străinătate, a fost chemat ca profesor invitat sau pentru cicluri de conferinţe la: 
Hochschule Technik Wirtschaft und Gestalung Konstanz, Fachhochschule Bochum, 
Technische Hochschule Karlsruhe / Institutul de maşini cu piston, Universitatea 
Carolo-Wilhelmina din Braunschweig, Universitatea din Poitiers, Universitatea 
„Paul SABATIER” din Toulouse, Universitatea din Orleans, unde a şi condus în co-
tutelă internaţională o teză de doctorat care s-a finalizat prin realizarea unui motor 
pneumatic-termic. 

Prof. dr. ing. Gheorghe-Alexandru RADU a elaborat, susţinut şi publicat în 
volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale, naţionale, în reviste şi edituri, 
peste 125 lucrări, dintre care 35 la conferinţe internaţionale din Italia, Germania, 
Spania, Franţa, Turcia, Cehia, Austria. 34 dintre acestea sunt indexate în baze de 
date internaţionale. A condus în calitate de director, contracte de tip CNCSIS, CEEX, 
Granturi cu finanţare de la Banca Mondială, Granturi ale Academiei Române şi a fost 
membru activ într-un total de 56 contracte de cercetare ştiinţifică. Din anul 2001, 
profesorul Gheorghe-Alexandru RADU este cadru didactic asociat la Universitatea 
Ovidius, aducându-şi o contribuţie importantă la dezvoltarea Secţiilor de Automobile 
şi de Autovehicule Rutiere. A condus peste 20 de lucrări de diploma şi absolvire, 
a fost preşedinte al Comisiei de susţinere a proiectelor de diplomă şi a lucrărilor 
de absolvire de peste zece ori, a fost titular şi a susţinut continuu de la înfiinţarea 
specializărilor cu profil auto, cursurile de Calculul şi construcţia motoarelor termice, 
Instalaţii auxiliare ale motoarelor termice, Instalaţii auxiliare avansate etc. 

Promovând performanţa alături de cadrele didactice care coordonează activitatea 
Specializării Autovehicule rutiere în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică, 
Industrială şi Maritimă, a participat şi a mobilizat întreaga comunitate academică 
românească din domeniul auto şi a impulsionat contactele internaţionale ale 
Facultăţii, facilitând cooperarea şi parteneriatul semnat cu  Universitatea din 
Konstantz, Germania. 

Monica MOCANU
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TEHNONAV 2010, un succes academic

Facultatea de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii 
Ovidius, a organizat cea de a şaptea Conferinţă Internaţională TEHNONAV 2010.

Evenimentul s-a bucurat de participarea a numeroase cadre didactice şi cercetători ai 
unor cunoscute universităţi din ţară şi străinătate, specialişti de marcă ai institutelor de 
cercetare din structura Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

La conferință au participat peste 20 de oaspeţi de seamă de la diverse universităţi 
din Europa. Printre acestea, reprezentanții Turciei și ai Bulgariei, parteneri constanți 
ai Facultății de Inginerie Mecanică Industrială şi Maritimă. Păstrând o frumoasă 
şi apreciată tradiţie, Conferinţa Internaţională TEHNONAV 2010 și-a propus  să 
promoveze rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din învăţământul superior 
românesc şi european, la nivel naţional şi internaţional şi să stimuleze crearea şi 
dezvoltarea unui mediu academic de colaborare între cercetătorii din universităţi, 
institutele de cercetare şi beneficiarii din mediul economic. 

Conferinţa Internaţională TEHNONAV 2010 a fost dublată în acest an de sesiunea 
de comunicări ştiinţifice a studenţilor „TEHNONAV JUNIOR“, în cadrul căreia 
studenții și masteranzii și-au prezentat cele peste 50 de comunicări științifice.

R.P-  Robert van den BOS, eşti olandez şi student în anul al treilea la Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, secţia Arhitectură navală. Vei participa 
la TEHNONAV, conferinţă internaţională organizată de facultatea voastră. Ce ne 
poţi spune despre acest eveniment? 

R.B - Am mai luat parte la TEHNONAV, dar doar din public, nu am avut o 
prezentare proprie. În acel moment, în 2008, 
eram anul întâi şi acest eveniment mi-a oferit o 
perspectivă foarte clară despre ce sunt vapoarele 
cu adevărat: cum sunt construite, operate, 
menţinute. Complexitatea navelor şi toate 
elementele adiţionale, de la primirea încărcăturii, 
până la detaliile de construcţie şi design, au fost 
cunoştinţe în plus pe care le-am acumulat la acel 
eveniment. Acum, când sunt în al treilea an de 
studii, am oportunitatea de a prezenta o mini-
cercetare proprie, am şansa de a lucra împreună 
cu alţi colegi sub îndrumarea cadrelor universitare 
din facultate. Nu în ultimul rând, am şansa să 
împărăşesc aceste idei celorlalţi participanţi la 

eveniment. Consider că este o oportunitate de a pătrunde în universul ştiinţific, chiar 
dacă este doar la nivel de junior. 

R.P- TEHNONAV Junior este o categorie specială iniţiată de organizatori pentru a 
crea spaţii de dezvoltare şi exprimare ştiinţifică a studenţilor, alături de personalităţi 
din domeniu deja consacrate din punct de vedere academic şi profesional. 

R.B-Cred că TEHNONAV este cel mai important eveniment internaţional la 
nivelul IMIM, atât pentru profesioniştii care lucrează deja în domeniu, dar şi pentru 
studenţi. Consider că studenţii ar trebui chiar obligaţi în vreun fel să participe la astfel 
de evenimente. La TEHNONAV studenţii au şansa de a publica propriile contribuţii 
gratuit, dacă le sunt acceptate de către comitetul ştiinţific.



20

Fizica în viziune modernă la Concursul de 
Creativitate în Fizică şi Tehnologii 

„Ştefan PROCOPIU”

Faza naţională a Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan 
PROCOPIU” a fost găzduită, recent, la Universitatea Ovidius. Competiţia fost 
organizată, în acest an, de universitatea noastră, în parteneriat cu: Sucursala Constanţa 
a Societăţii Române de Fizică, Universitatea Maritimă Constanţa, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Constanţa, alături de partenerii tradiţionali din Iaşi: Universitatea 
„Al.I. CUZA” şi Universitatea Tehnică „Gh. ASACHI”.

„Concursul fost iniţiat în 1995 şi a evoluat treptat, remarcându-se prin diversitatea 
oportunităţilor oferite elevilor de a-şi afirma capacităţile creatoare într-un context 
interdisciplinar, indiferent de profilul şcolii pe care o frecventează.  

Dacă celelalte concursuri şcolare de fizică au un caracter tradiţional, limitându-se 
la o tematică rigidă şi la probe scrise şi, mai rar, de laborator, la concursul „Ştefan 
PROCOPIU”, elevii, individual sau în grup, sunt stimulaţi să-şi dezvolte propriile 
teme, modele şi metode de acţiune, teoretice sau practice”, a precizat la deschiderea 
oficială decanul Facultăţii de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia petrolului, 
prof. univ. dr. Mihai GÎRŢU.

Titlurile celor nouă tipuri de diplome ce sunt acordate atestă grăitor filosofia 
foarte diferită a concursului, stimulând valenţe proprii fiecărui elev. Astfel, diploma 
NEWTON este oferită pentru gândire teoretică şi analitică, GALILEI, pentru 
priceperea de a experimenta, diploma ARHIMEDE, pentru gândire intuitivă şi 
perspicacitate, COPERNIC, pentru gândire flexibilă, diploma EDISON se dă pentru 
inventivitate, COANDĂ pentru aptitudini tehnice în fizica aplicată, Jules VERNE 
pentru imaginaţie ştiinţifică anticipativă, EINSTEIN pentru originalitatea gândirii 
ştiinţifice şi diploma PROCOPIU, pentru aptitudini speciale pentru disciplina 
fizică.  

Concursul are o viziune modernă, bazată pe interdisciplinaritate şi stimularea 
tuturor competenţelor, inclusiv a celor complementare aptitudinilor ştiinţifice, precum: 
competenţe de comunicare, cele digitale, artistice, interpersonale etc.  Participarea 
largă la acest concurs a demonstrat an de an că interesul copiilor depăşeşte limitele 
programelor de fizică.  

Elevii sunt dornici să prezinte idei originale şi machete, să valorifice abilităţile 
dobândite în orele de laborator.  Datorită diversităţii de aptitudini şi competenţe 
evaluate în cadrul acestui concurs, numărul de participanţi este, în medie de cinci, 
şase ori mai mare decât numărul elevilor ce participă la olimpiade.  Elevii judeţului 
Constanţa participă la concursul „Ştefan PROCOPIU” încă din anul 2000, iar 
numărul lor a crescut în fiecare an, depăşind 1.500 la fazele judeţene din ultimii 
doi ani.  La această ediţie, faza naţională a concursului a prilejuit întâlnirea a peste 
800 de tineri pasionaţi de fizică şi de aplicaţiile practice ale acestei ştiinţe din Alba, 
Bacău, Botoşani, Caraş-Severin, Hunedoara, Iaşi, Sibiu, Suceava, Vrancea, Vaslui şi 
Constanţa.



Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie 
Religiile monoteiste în dezbatere la „Ovidius”

La Universitatea Ovidius a avut loc, recent, un eveniment deosebit de important, 
atât prin tematica abordată, cât şi prin calitatea şi renumele participanţilor. Aflat la 
cea de a patra ediţie, Simpozionul Internaţional „Religiile monoteiste şi libertăţile 
omului” a fost organizat de Centrul de studii şi cercetări religioase şi juridico-
canonice al celor trei religii monoteiste (C.R.M.), din cadrul Facultăţii de Teologie, 
în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (A.O.Ş.R.) şi 
Arhiepiscopia Tomisului. 

„Tematica acestui Congres este generoasă, axată pe problema drepturilor omului. 
La cel mai prestigios Congres din ultimii 20 de ani din Cetatea noatră sunt prezente 
40 de personalităţi de marcă din 17 ţări. Nu numai lideri importanţi, cum este 
şeful Rabin din Israel, ci şi reprezentantul Patriarhului Moscovei, clerici, catolici, 
protestanţi, pastori, dar şi cercetători de referinţă din lumea europeană şi mondială”, 
a precizat prorectorul pentru relaţii interuniversitare şi studenţi străini al Universităţii 
Ovidius şi director al C.R.M, prof. univ. dr. Nicolae DURĂ, .

La Simpozion au fost prezenţi cercetători din SUA, Franţa, Iran, Italia, Spania, 
Irlanda, Cipru, Anglia, Israel, Rusia, Iordania, Japonia, Georgia, Bulgaria, Palestina, 
Elveţia şi România, au  participat personalităţi diplomatice, precum: ambasadorul 
Iranului în România, Rasem Yacoub HASHEM, consulul Ambasadei Israelului, 
Jonathan ROSENZWEIG, ataşatul cultural al Ambasadei Palestinei în România,       
dr. Ziad ABULHAIJA, consulul general al Federaţiei Ruse în Constanţa, Victor 
NICOLAEVICI DEMIN, şi reprezentantul Clubului Româno-Arab de presă şi 
cultură, Ahmen DABER. Rectorul Universităţii, prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, a 
punctat în discursul său puterea şi importanţa cunoaşterii în cadrul sistemelor şcolare 
şi universitare şi a subliniat necesitatea facultăţilor de teologie pentru abordarea 
academică a religiei: „Drumul de la religie la om, la drepturile şi libertăţile lui poate 
fi uşurat de şcoală şi de universitate, în special. Din această perspectivă, existenţa 
unei facultăţi de teologie într-o universitate înseamnă un nou punct de vedere, centrat 
pe cercetare, urmată de revelaţie”, a precizat acesta.

ÎPS Teodosie a vorbit despre necesitatea discuţiilor pe baza temei evenimentului, 
pornind de la faptul că orice religie îşi propune să fie pozitivă: „Vrem să găsim 
acele punţi de legătură între religiile monoteiste. În primul rând, toţi credem                          
într-un Dumnezeu, unul şi adevărat. Avem în comun pe strămoşul Avraam, părintele 
iudaismului, al creştinismului şi al islamului. Dumnezeu cel atotputernic a lăsat loc 
pentru orice popor sub soare. El doreşte ca fiecare dintre noi să-şi găsească locul 
şi să trăiască în frăţietate şi în pace. Nimeni nu e îndreptăţit să fie mai presus de 
celălalt. Dacă rădăcina este comună, şi crengile trebuie să fie în armonie sau, după 
cum tălmăceşte Hristos, dacă rădăcinile sunt sfinte, şi crengile sunt sfinte”. 

La rândul lui, rabinul Josef WASSERMAN a punctat faptul că Dumnezeu este 
acela care poate aduce pace între popoare, în timp ce prof. univ. dr. Vasile CÂNDEA 
le-a vorbit celor prezenţi la deschidere despre faptul că relaţiile dintre cele trei mari 
religii „sunt departe de a fi amicale. Toate cercetările duc la existenţa unui singur 
Dumnezeu, pe care-l căutăm chiar şi în găurile negre”, a precizat acesta. Simpozionul 
a reuşit şi în acest an să aducă Universităţii Ovidius şi oraşului un plus de afirmare şi 
de imagine în lumea academică şi universitară, contribuind, totodată, şi la creşterea 
prestigiului Şcolii româneşti de studiu şi cercetare în domenii unice în ţară şi la nivel 
european, precum cel al drepturilor şi libertăţilor omului în textul sacru al celor trei 
religii monoteiste. 
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Soluţii pentru rezolvarea problemelor actuale ale 
economiei globale

Facultatea de Științe Economice a organizat conferința Internațională ,,Probleme 
actuale ale economiei globale”.  Ajunsă deja la cea de-a șasea ediție, aceasta este 
un eveniment de mare importanță pentru întregul mediu economic și se înscrie în 
seria manifestărilor dedicate celor două decenii de studii economice la Universitatea 
Ovidius. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Științe Economice, în 
colaborare cu Asociația Facultăților Economice (AFER),  Societatea Științifică de 
Management din România (SSMAR), precum și Asociația pentru Turism și Educație 
și Agenția Universitară a Francofoniei.

Alături de corpul profesoral ovidian și de studenții de la malul mării s-au aflat 
personalități ale vieții publice românești, precum și cadre didactice de prestigiu 
din foarte multe centre universitare, printre care: Rectorul onorific al Universității 
Ovidius, prof. univ. dr. Adrian BAVARU, decanul Facultății de Relații Internaționale, 
profesorul Viorel ISTUDOR, decanul Facultății de Administrație, de la Universitatea 
București, prof. univ. dr. Magdalena PLATIS, profesorii universitari Silviu NEGUȚ 
şi Viorel POPESCU, de la Universitatea București, prof. univ. dr. Leonardo BADEA, 
decan la Universitatea Valahia, prof. univ. dr. Aurel BUCIU,  prorector la Universitatea 
Suceava, prof. univ. dr. Ion IGNAT, Universitatea Ioan Cuza. Alături de aceştia 
s-au aflat   personalități politice dar și  Mircea CIUMARA, directorul Centrului 
de Cercetări Economice Constantin ,,C. CHIRIȚESCU”, din cadrul Academiei 
Române, vestitul analist economic Ilie ȘERBĂNESCU, consilierii guvernatorului 
Băncii Naționale a României, Lucian CROITORU și Mircea MUREȘEAN, și nu în 
ultimul rând, directori ai deconcentratelor din Constanța.

Peste 250 de participanţi s-au înscris la conferinţă, din aproape toate universităţile 
din ţară: Iaşi, Bucureşti, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Galați, Brașov, Sibiu, 
Oradea, Braşov, Baia-Mare, Târgu-Jiu, Târgu Mureș, Alba Iulia, Arad, Reșița și 
din străinătate: Republica Moldova, Polonia, Ungaria, Olanda, Finlanda. În urma 
evaluării realizate de de comisia de referenți științifici au fost selectate 391 de lucrări, 
care vor fi publicate în Analele Univeristății Ovidius, Seria Științe Economice, ce este 
cotată B+ de către CNCSIS, indexată în două baze de date internaționale, REPEC 
și DUAJ. Temele abordate au fost atât actuale, cât şi foarte diversificate: economia 
riscului, formele crizei, dar şi strategii de dezvoltare în diferite domenii.

Lucrările au fost structurate pe şase subsecţiuni, cu aprape 370 de prezentări, 
respectiv: Afaceri internaţionale, Integrare europeană, Strategii de dezvoltare 
regională, economie şi informatică economică, Marketing, management şi finanţe, 
precum şi Contabilitate.

În cadrul Confeinţei a avut loc şi ceremonia prin care Senatul Universităţii 
Ovidius, la propunerea Facultăţii de Ştiinţe Economice, i-a decernat profesorului 
Victor CORNESCU titlul de Doctor Honoris Causa. 

 Acesta este unul dintre specialiştii români eminenţi din domeniul economiei 
şi managementului, în acelaşi timp unul dintre creatorii de şcoală economică 
românească, profesor şi fondator al Facultăţii de Administraţie şi Afaceri din cadrul 
Universităţii din Bucureşti şi prorector al Universităţii „Nicolae TITULESCU”.

Monica MOCANU
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Un nou membru al familiei academice de la „Ovidius”
Kanji TSUSHIMA, Doctor Honoris Causa la 

Universitatea noastră
Senatul Universităţii Ovidius, la propunerea Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe 

Politice, i-a acordat Excelenţei sale, Kanji TSUSHIMA, fost ambasador al Japoniei 
în România, în perioada 2006-2008, titlul de Doctor Honoris Causa. La ceremonie 
au participat reprezentanţi ai consulatelor Chinei, Rusiei şi Turciei la Constanţa, 
cadre universitare şi studenţi.

Reprezentant de excepţie al diplomaţiei nipone, prieten al României, preşedinte al 
Asociaţiei pentru Schimburi Culturale între Japonia şi România, Kanji TSUSHIMA  
este un bun cunoscător al istoriei şi mentalităţii româneşti. 

Legătura sa cu Universitatea Ovidius a început în 2008, când diplomatul s-a aflat 
în vizită la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice şi a susţinut conferinţa cu titlul 
„Japonia şi softpower”, care a avut un puternic impact pentru cadrele universitare şi 
studenţii ovidieni. În plus, Kanji TSUSHIMA  face parte din Consiliul Ştiinţific al 
Revistei Române de Studii Eurasiatice, în paginile căreia a publicat numeroase articole, 
devenind, astfel, membru de elită al comunităţii universitare de la „Ovidius”.

Într-o frumoasă şi elegantă limbă română, Kanji TSUSHIMA şi-a exprimat 
emoţiile, mulţumind conducerii 
Universităţii pentru onoarea pe care i-o 
aduce prin conferirea titlului de Doctor 
Honoris Causa. Diplomatul a promis 
că va depune în continuare eforturi 
substanţiale pentru a menţine şi întări 
legătura dintre Japonia, România, în 
general, şi Universitatea Ovidius, în 
special. „Îmi doresc să deschid cât mai 
curând un blog în limba română, în care 
să postez ştiri din ţara mea natală, prin 
care să îi informez pe cei interesaţi asupra 
adevărurilor despre Japonia, lucruri noi, 
care nu sunt prezentate, din nefericire, 
în presa internaţională, americană şi 
europeană”, a mărturisit diplomatul nipon.

Născut la Kyoto, fosta capitală imperială, în septembrie 1943, Kanji TSUSHIMA 
a ajuns pentru prima dată în România în septembrie 1965, când a fost trimis la 
Ambasada Japoniei din România, ca ataşat, cu misiunea principală de a învăţa limba 
română. Deşi diplomat, a urmat, în acelaşi timp, ca student, cursurile Facultăţii de 
Filologie de la Universitatea din Bucureşti (Pitar Moş), un an, apoi, vreme de alţi 
doi, cursurile Facultăţii de Istorie de la aceeaşi Universitate, unde a optat pentru 
Istoria României. 

În această perioadă, l-a întâlnit pe Mihnea BERINDEI, fiind începutul unei 
frumoase şi exemplare prietenii, care îi uneşte şi în prezent. 

În 1975, când preşedintele României, Nicolae CEAUŞESCU, a vizitat Tokyo şi a 
fost primit de împăratul HIROHITO, Kanji TSUSHIMA a servit ca interpret. 

continuare în 
pagina 24
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Marele cutremur din 4 martie 
1977 l-a prins în România. A 
fost martorul tragediilor şi al 
dezastrului care se abătuse, 
mai ales, asupra Bucureştiului.

În septembrie 1979, l-a 
însoţit pe Prinţul Moştenitor, 
actualul împărat AKIHITO, 
care a efectuat o vizită oficială 
în România. În octombrie 
1981 a fost numit Consul la 
Consulatul Japoniei din New 
York, iar în 1984 a fost numit 
Secretar la Ambasada Japoniei 
de la Budapesta, însărcinat cu 
probleme politice şi culturale. 

În 1988, a revenit în România, în funcţia de consilier al ambasadei şi a găsit, după 
propriile mărturisiri, „o ţară foarte tristă, rece, închisă. Şi murdară. În apartamentul 
unde stăteam, din când în când chiar apa rece nu curgea. Apa caldă, în niciun caz. Nu 
era nimic pe rafturile magazinelor din Piaţa Amzei. Nu mai aveam niciun chef să ies 
afară. Nu mai aveam de ce să ies din casă. Singura plăcere pentru mine era să mă duc 
la teatru zilnic, şi sâmbăta, şi duminica”. 

Asculta, până noaptea târziu, postul de radio Europa Liberă. A cunoscut regimul 
comunist în toată evoluţia lui, de la momentul de deschidere, din anii ‘70, până la 
forma aberantă pe care a luat-o în anii ‘80 şi la prăbuşirea lui. Revoluţia din decembrie 
1989 l-a prins la post, în Bucureşti.  

Preşedintele României i-a conferit ambasadorului Kanji TSUSHIMA Ordinul 
Naţional „Pentru Merit” în grad de Mare Cruce, în semn de deosebită apreciere pentru 
meritele excepţionale pe care le-a avut în dezvoltarea relaţiilor româno-japoneze.  

Mare maestru de iaido şi mare maestru kendo (7 dan), Sensei Kanji TSUSHIMA 
este cel care a introdus kendo în România în anii ’90. Astăzi există în toată ţara zece 
cluburi de kendo, unul din ele chiar la Constanţa. 

Ajuns la momentul pensionării, Excelenţa Sa Kanji TSUSHIMA mărturisea că nu 
era pregătit să îşi ia rămas bun de la România, de la prieteni, de la băieţii şi fetele lui 
şi spunea: „Oricum, nu se va întâmpla să-i uit.” 

Astăzi este preşedinte al Asociaţiei pentru Schimburi Culturale între Japonia şi 
România şi contribuie, în continuare, la dezvoltarea relaţiilor dintre cele două ţări.

Cristina LAZĂR

urmare din 
pagina 23
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Eveniment sportiv universitar de marcă
Prezenţe prestigioase din ţară şi de peste hotare la 

„Perspective în educaţie fizică şi sport”

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, în parteneriat cu Federaţia Română 
,,Sportul pentru toţi” şi Asociaţia Internaţională de Kinetică Sportivă a organizat 
recent cea de-a zecea ediţie a conferinţei ştiinţifice internaţionale „Perspective în 
educaţie fizică şi sport”. Evenimentul s-a bucurat de participarea unor prestigioşi 
invitaţi din 25 de ţări, din America, Africa, Asia şi Europa: 544 de autori români şi 
străini, care s-au înscris la conferinţă cu 348 de articole. Peste 120 de participanţi 
provin din centre universitare din Turcia, Polonia, Italia, Franţa, Serbia, Bulgaria, 
Rusia, Anglia, Iordania, Malayezia, Iran, Pakistan, Egipt,  Arabia Saudită, Africa de 
Sud, Republica Moldova, Nigeria, Macedonia, Bosnia, Ucraina. 

La deschiderea evenimentului au participat reprezentanţi ai conducerii Universităţii 
Ovidius şi ai Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, alături de viceprimarul oraşului 
Decebal FĂGĂDĂU, preşedintele Clubului Farul Constanţa, prof. Ilie FLOROIU, 
directorul coordonator al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, Elena 
FRÎNCU, şi inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, Elena 
BUHAIEV.

Invitaţii de peste hotare au fost întâmpinaţi de prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, 
Rectorul Universităţii, care a ţinut un discurs de prezentare a instituţiei ovidiene de 
învăţământ superior şi a vorbit despre tradiţia conferinţei ştiinţifice internaţionale 
„Perspective în educaţie fizică şi sport”.

Elena FRÎNCU a mărturisit că este onorată de prezenţa sa în familia universitară 
sportivă constănţeană, a mulţumit 
echipei de la „Ovidius” şi a oferit 
o diplomă de excelenţă Clubului 
,,Ştiinţa” Constanţa pentru obţinerea 
titlului de campioni mondiali la futsal. 
În semn de sprijin pentru campionii 
ovidieni, Direcţia pentru Sport a 
Judeţului Constanţa a plătit taxa 
de participare a echipei de futsal la 
campionatul din 2010. 
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AIESEC Constanţa - ,,agent al schimbării” în viaţa 
universitară ovidiană

Discuţii interculturale la „Ovidius”

 Universitatea noastră a găzduit, recent, evenimentul  „Discuţii Interculturale”, 
organizat de Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Organizaţia Naţiunilor 
Unite şi Alianţa civilizaţiilor, în colaborare cu AIESEC Constanţa.

Scopul activităţii a fost îmbunătăţirea şi înţelegerea tradiţiilor şi civilizaţiilor la 
nivel internaţional. Constanţa a fost aleasă ca spaţiu de desfăşurare datorită caracterului  
său multicultural şi multietnic, Dobrogea fiind un exemplu de solidaritate, toleranţă 
şi bună convieţuire pentru ţările europene.

Evenimentul s-a bucurat de participarea reprezentantului Organizaţiei Naţiunilor 
Unite în ţara noastră, Yesim 
Oruc KAYA, şi a  ambasadorului 
Alianţei Civilizaţiilor, Răzvan 
THEODORESCU.

Invitaţii au subliniat importanţa 
dialogului intercultural şi inter-religios 
prin exemple relevante, care au stârnit 
curiozitatea  studenţilor  prezenţi la 
eveniment şi i-a motivat să adreseze 
întrebări la finalul întâlnirii. 

Manifestări similare au avut loc în 
Bucureşti, Iaşi, Timişoara şi Cluj, iar 
la Palatul Parlamentului a avut loc un 
eveniment de promovare a aderării 
României la Alianţa Civilizaţiilor, 
organizat de Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Relaţii Interculturale 
al Guvernului, cu sprijinul UNDP Romania, sub patronajul Comisiei permanente 
comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO.

Proiectul Alianţa Civilizaţiilor nu reprezintă un eveniment singular, ci este un 
demers continuu, cu o importantă componentă de dialog intercultural la nivelul 
tinerilor, astfel încât obiectivele comune ale AIESEC în acest sens ar putea să se 
intersecteze şi cu alte ocazii, cu sprijin din partea UNDP.

Soluţii moderne pentru o relaţie interactivă între studenţi şi 
profesori la Universitatea Ovidius

  
În perioada 17 mai - 5 iunie, compania The Red Point derulează, împreună cu 

Microsoft România şi AIESEC campania pentru implementarea platformei de 
comunicare Microsoft Live@Edu la Universitatea Ovidius. Campania, realizată şi cu 
sprijinul organizaţiei studenţeşti AIESEC Constanţa, este un demers de eficientizare 
a comunicării pentru studenţi, dar şi pentru profesori, prin implementarea unei soluţii 
moderne, care oferă importante beneficii activităţii didactice. 

Platforma Microsoft Live@Edu este o suită de aplicaţii şi servicii inovatoare 
online, incluzând Windows Live Hotmail, Microsoft Office Live Workspace şi 
SkyDrive, care le permite studenţilor şi profesorilor să colaboreze cu uşurinţă şi să 
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construiască o relaţie interactivă, întotdeauna la curent cu ultimele informaţii.

Live@edu permite Universităţii Ovidius să furnizeze aceste instrumente de 
comunicare într-un mediu administrat, cu garanţia că datele utilizatorilor sunt 
păstrate în siguranţă.

Platforma reprezintă viziunea Microsoft pentru instituţiile de învăţământ de 
a beneficia de puterea de calcul şi resursele oferite de cea de-a patra generaţie 
în tehnologia informaţiei: cloud computing. Servicile oferite prin intermediul      
Internet-ului vin în întâmpinarea nevoilor de tehnologie avansată ale studenţilor, 
fără investiţii  mari, stimulându-le inovaţia, creativitatea şi cunoaşterea. „Suita de 
aplicaţii şi servicii Live@edu oferă studenţilor mai multe instrumente practice pentru 
viaţa de zi cu zi din facultate şi contribuie la pregătirea lor pentru cariera viitoare”, a 
precizat Cristian POPESCU, Microsoft Romania Education Lead.

Campania de comunicare se concentrează pe sesiune şi pe avantajele pe care 
studenţii le pot avea în această etapă, folosind platforma Microsoft Live@Edu. 
Studenţii vor participa la workshop-uri interactive în care vor fi invitaţi să-şi activeze 
conturile create şi să exploateze beneficiile platformei. Trainerii AIESEC îi vor asista 
pe studenţi, iar prezentarea platfomei va fi susţinută de Victor CHIRIŢĂ, Microsoft 
Education Technology Advisor.

„Considerăm importantă existenţa unei astfel de soluţii tehnologice avansate 
care contribuie la creşterea calităţii comunicării din universităţi şi, implicit, la 
eficientizarea actului educaţional. Campania desfăşurată în colaborare cu partenerul 
nostru Microsoft Romania se înscrie în strategia pe termen lung a companiei The Red 
Point pentru dezvoltarea şi extinderea tehnologiillor în mediul academic, a precizat 
Irina CRĂCIUN, Marketing Director, The Red Point.

Această companie este lider pe piaţa de educaţie din România datorită soluţiei 
Academis, dedicate performanţei în managementul universitar. De asemenea, The 
Red Point este activă în proiecte de amploare naţională, finanaţate din fonduri 
europene nerambursabile, alături de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului şi de importante universităţi din ţară.

Iulia MITU, 
         PR Manager, AIESEC Constanţa

Informatica – punct de întâlnire pentru liceeni şi studenţii ovidieni

Facultatea de Matematică şi Informatică a organizat cea de-a treia ediţie a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice cu titlul 
„Tendinţe şi provocări în Informatică şi tehnologii informatice actuale”, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Constanţa. 

Printre obiectivele manifestării se numără: crearea unui mediu de comunicare în care studenţii  şi elevii să îşi poată 
disemina realizările în domeniul informaticii, precum şi stimularea interesului pentru acest domeniu de studiu, prin 
stabilirea de interacţiuni între studenţi, elevi şi profesori. Una dintre realizările importante ale manifestării este informarea 
elevilor asupra Facultăţii de Matematică şi Informatică şi asupra interesului pe care aceasta îl acordă tinerilor.  

Conferinţa s-a desfăşurat pe două secţiuni: prima, destinată elevilor, la care s-au înscris 20 de lucrări semnate de 
liceeni din Constanţa şi Mangalia şi cea de a doua, pentru studenţi, la care au participat zece proiecte ale celor mai buni 
studenţi informaticieni.  
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„Menirea presei în societate, ieri şi astăzi”

Recent, la Universitatea Ovidius a avut loc cea de-a şaptea ediţie a Simpozionului 
naţional anual „Menirea presei în societate, ieri şi astăzi”, organizat de Specializarea 
Jurnalism, din cadrul Facultăţii de Litere şi Asociaţia Română de Istorie a Presei, 
în parteneriat cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, filiala Constanţa, şi 
Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, filiala Constanţa.   

În prima parte a întâlnirii, conf. univ. dr. Aurelia LĂPUŞAN a vorbit despre 
publicistul constănţean Sever CĂRPINIŞAN, primul jurnalist român licenţiat la 
Sorbona, de la a cărui naştere s-au împlinit 110 ani. Invitată de onoare a simpozionului 
a fost prof. univ. dr. Letiţia OPREAN, fiica publicistului, în vârstă de 70 ani, care le-a 
vorbit zecilor de studenţi jurnalişti prezenţi în sală despre tatăl său, un mare ziarist 
patriot, dar şi om de teatru. Cu ocazia întâlnirii, aceasta a donat un număr semnificativ 
de  documente, diplome în original, obiecte personale, cărţi şi ziare, pentru colecţia 
muzeală „Memoria Universităţii Ovidius”, dorindu-şi să păstreze, în acest fel,  în 
memoria constănţenilor personalitatea lui Sever CĂRPINIŞAN. „Este o reparaţie pe 
care o aştept de 60 de ani. Pe o carte pe care mi-a dăruit-o, scria: «În acest oraş, tatăl 
tău a pus nu o cărămidă, ci o temelie»”, a mărturisit prof. Letiţia OPREAN. 

Întâlnirea a fost un moment emoţionant, în care studenţii jurnalişti au primit 
o lecţie de viaţă şi, totodată, o lecţie despre valoarea cuvântului scris: „Cuvântul 
are o dublă valoare: stârneşte şi hrăneşte imaginaţia. Iar gazetarii sunt oameni care 
folosesc cuvântul, de aceea vă recomand să vă purtaţi cu el precum cu un copil, 
în calitatea voastră de promotori morali ai viitorului”, a precizat fiica publicistului 
Sever CĂRPINIŞAN. 

La eveniment a participat şi conf. univ. dr. Marian PETCU, de la Universitatea 
Bucureşti, prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Istorie a Presei, care a 
anunţat instituirea unui premiu care să poarte numele Sever CĂRPINIŞAN, în semn 
de recunoaştere a valorii primului jurnalist licenţiat la Sorbona.

Născut pe 6 ianuarie 1900, în suburbia Anadolchioi a oraşului Constanţa,              
Niculae CĂRPINIŞAN şi-a luat prenumele de Sever în gazetărie. A muncit de la 
vârsta de nouă ani ca ajutor rotar de tipografie, apoi tipograf zeţar, iar din 1923 a trecut 
gazetar la ziarul „Dobrogea Jună”, în 1924 plecând la studii la Paris, împreună cu 
soţia. La întoarcerea de la Sorbona, a căutat să înfiinţeze o trupă de amatori de teatru 
cu care să împlinească „lipsa de viaţă culturală a Constanţei”. Sever CĂRPINIŞAN 
se numără printre intelectualii care au pornit campania de refacere a teatrului „Elpis”, 
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din 1951 având calitatea de asistent director de scenă la Teatrul de Stat Constanţa. 
Prima zi a Simpozionului a prilejuit şi întâlnirea jurnaliştilor locali, absolvenţi 

ovidieni, cu studenţii la Jurnalism, o reuniune de suflet, în cadrul căreia au fost 
prezentate aspecte din viaţa reală a profesiei de ziarist, greutăţile întâmpinate la 
fiecare pas, dar mai ales satisfacţiile pe care le aduce cu sine profesia.

În cea de-a doua zi a Simpozionului a avut loc prezentarea colecţiei muzeale 
„Memoria Universităţii Ovidius” şi inaugurarea Secţiei muzeale a presei dobrogene, 
colecţia Sever CĂRPINIŞAN.  

În plus, studenţii jurnalişti din anul al doilea au prezentat Rectorului Universităţii, 
prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, şi Rectorului onorific al aceleiaşi instituţii, prof. univ. 
dr. Adrian BAVARU, precum şi tuturor cadrelor universitare şi jurnaliştilor invitaţi 
la eveniment un film de prezentare a instituţiei constănţene de învăţământ superior.  
„Istoria unei instituții este reprezentată de legătura dintre magiştri și discipoli. În 
universitate stă viitorul. Capacitatea de a ne vedea, de a arăta celorlalți ceea ce se 
înfăptuieşte în acest forum academic este uneori la fel de important ca a face. Filmul 
pe care l-ați prezentat, „Universitatea Ovidius prin ochii unui student“, a reușit să 
suprindă pașii evoluției universității, dar și rodul muncii univeristare - studenții. 
Constanța este un oraș al studenților!”, a precizat prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ.

Cristina LAZĂR
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Activitate sindicală
Sindicatul din Universitate, siguranţa unui sprijin 

constant

Sindicatul Liber al Cadrelor Didactice, Didactice Auxiliare şi Tesa din Universitate 
este acea voce puternică a angajaţilor, care se face auzită de fiecare dată, asigurând 
o bună şi strânsă legătură între membrii săi şi conducerea instituţiei. Despre rolul 
de ajutor social pe care îl joacă Sindicatul în vieţile membrilor săi, ne-a vorbit 
preşedintele organizaţiei, conf. univ. dr. Aureliana CARAIANE. 

În ce constă ajutorul social pe care îl oferă Sindicatul membrilor săi?  
Cu fiecare prilej, suntem alături de membrii noştri. În fiecare an, de Paşti, dar şi în 

luna octombrie, când fiecare dintre noi se pregăteşte de sărbătoare, sindicatul acordă 
tichete valorice. Înainte, acest ajutor era oferit sub formă de produse, astăzi Sindicatul 
oferă bonuri valorice. Este una dintre noutăţile pe care noua echipă de conducere 
a organizaţiei a adus-o, care s-a bucurat de aprecierea şi susţinerea membrilor de 
sindicat.

De asemenea, mici daruri sunt oferite membrilor şi de Crăciun, când se organizează 
o serbare pentru copiii angajaţilor înscrişi în sindicat. Evenimentul poartă numele de 
„Pomul de Crăciun” şi are loc în fiecare an în Aula Magna, unde se cântă colinde 
în jurul bradului, vine Moşul şi împarte tuturor copiilor prezenţi daruri. Se creează 
o atmosferă deosebită, caracterizată de bucuria de a dărui, de a aduce un zâmbet pe 
chipurile celor mici.

În plus, printr-o cutumă a Universităţii Ovidius, Sindicatul organizează în fiecare 
an un eveniment dedicat Zilei Unirii, la care participă peste 100 de membri de 
sindicat. Momentul constă într-o masă oferită angajaţilor la cantina universităţii, 
unde se cântă ,,Hora Unirii”, iar membrii de sindicat socializează, într-o atmosferă 
plină de prietenie şi colegialitate. De asemenea, o masă este organizată în fiecare an 
pentru a sărbători frumoasa Zi a Femeii. 

Cum îi ajută Sindicatul pe membrii săi, aflaţi în momente mai puţin fericite ale 
vieţii lor?

Sindicatul nostru are deja o tradiţie în a oferi întregul sprijin angajaţilor cu 
probleme sociale, care suferă de diferite boli, dar nu numai. Oferim ajutoare în caz 
de deces al membrilor din familiile angajaţilor şi la naşteri, precum şi ajutoare pentru 
angajaţii cu probleme sociale, sau de sănătate, aflaţi în situaţii financiare limită din 
viaţa lor.

Este vară, este, deci, perioada concediilor. Care sunt beneficiile de care se bucură 
membrii de sindicat în această perioadă?

Ca de fiecare dată, şi în acest an, sindicatul oferă membrilor săi posibilitatea de 
a pleca în concediu de odihnă, printr-un parteneriat pe care îl avem cu Academia de 
Ştiinţe Economice Bucureşti. Astfel, angajaţii beneficiază de cazare gratuită, timp de 
şase nopţi, în Covasna. Camerele tip garsonieră le oferă posibilitatea de a-şi petrece 
concediul alături de familie.  Anul trecut, peste 70 de angajaţi au beneficiat de aceste 
facilităţi.

A consemnat Cristina LAZĂR



„Water Across Time in Engineering Research – WATER 2010”
Apa reuneşte cercetători prestigioşi la „Ovidius”

În contextul celei de a 20-a aniversări a Universităţii Ovidius, Facultatea 
de Construcţii a organizat, în parteneriat cu  Asociaţia Internţională de Ştiinţe 
Hidrologice (IAHS), prima ediţie a conferinţei internaţionale „Water Across Time 
in Engineering Research – WATER 2010”. Evenimentul a reunit academicieni, 
cercetători şi specialişti din toată lumea şi dintr-o gamă largă de domenii legate 
de resursele de apă, o prezenţă remarcabilă în acest sens fiind cea a prof. Pierre 
HUBERT, secretarul general al IAHS.

„Este o onoare şi totodată, o mare plăcere să particip la o conferinţă ce poartă un 
titlu atât de provocator. Apreciez în mod pozitiv ideea organizării acestui eveniment 
la Universitatea noastră şi sper ca manifestarea să devină o tradiţie la „Ovidius”, 
deoarece temele dezbătute interesează un spectru larg de cercetători, cadre 
universitare şi studenţi din diverse domenii de cercetare: construcţii, matematică, 
ştiinţe economice, chimie şi fizică”, a precizat Rectorul Universităţii Ovidius,         
prof. univ. dr. Victor CIUPINĂ, în discursul susţinut la deschiderea conferinţei.

Evenimentul este, în opinia decanului Facultăţii de Construcţii,                                                        
prof. univ. dr. ing. Virgil BREABĂN, un omagiu adus apei, ca punct de legătură 
între cercetători. „Vedem apa din perspective atât de diferite, însă este elementul 
care ne uneşte. Eu o privesc prin prisma lucrărilor hidrotehnice şi de inginerie 
costieră. Să nu uităm că avem o tradiţie trainică în acest domeniu”, a punctat acesta, 
totodată exprimându-şi încrederea că lucrările conferinţei vor reprezenta un succes 
în domeniul cercetării hidrotehnice.

Întâlnirea a reprezentat o platformă pentru schimbul de cunoştinţe şi bune practici 
din domeniul monitorizării resurselor de apă, al analizei riscurilor şi al prevenirii 
hazardelor. Lucrările s-au desfăşurat în zece secţiuni, dintre care amintim: Inginerie 
costieră, Protecţia mediului, Managementul integrat al resurselor de apă şi Aplicaţii 
GIS şi construcţii hidraulice. 

În cadrul evenimentului organizat de Facultatea de Construcţii un moment 
important a fost reprezentat de ceremonia dedicată recunoaşterii prestigiului 
academic al prof. univ. dr. ing. Dumitru ARSENIE, cu ocazia aniversării a 75 de ani. 
Acestuia i-au fost acordate diplome de excelenţă din partea Universităţii Ovidius, a 
Universităţii „Politehnica” din Timişoara şi a Universităţii „Gh. ASACHI” din Iaşi.

„Titan al cercetărilor în domeniul ştiinţelor inginereşti în construcţii, la nivel 
naţional şi local, profesorul ARSENIE poartă în matricea domniei sale tiparele 
Universităţii Politehnice de la Timişoara, rafinate la Politehnica din Iaşi. Sosirea sa 
la Constanţa a reprezentat o necesitate, iar astăzi avem marea bucurie de a vedea 
eforturile trecutului încununate de satisfacţia unei colaborări deosebite cu un om 
remarcabil. Universitatea noastră, devenită astăzi o instituţie puternică la nivel 
naţional, poartă amprenta profesorului Dumitru ARSENIE, Rector în perioada 1991-
1996. În el se îmbină educatorul, formatorul de tineri cu cercetătorul de mare clasă”, 
a apreciat Rectorul Universităţii Ovidius.

În viziunea organizatorilor, ediţia viitoare a conferinţei „Water Across Time 
in Engineering Research” va reprezenta un moment cel puţin la fel de important 
pentru Universitatea noastră, deoarece se va înscrie în seria manifestărilor dedicate 
celebrării a 50 de ani de învăţământ superior la Constanţa. 
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Biodiversitatea celebrată la Simpozionul Omagial al 
Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

În acest an, declarat oficial Anul Internaţional al Biodiversităţii, Facultatea de 
Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole aniversează 20 de ani de la înfiinţare, prilej cu 
care a organizat Simpozionul Omagial „Biodiversitate – prezent şi perspective”. 

La eveniment au participat 80 de invitaţi, dintre care mai mult de jumătate au 
reprezentat centre universitare prestigioase, din ţară: Iaşi, Bucureşti, Cluj, Sibiu, 
Galaţi, Craiova, Piteşti etc., care au susţinut lucrări ştiinţifice cu o tematică largă, 
acoperind întreaga gamă a diversităţii organismelor vii precum şi a ecosistemelor. 
Trebuie remarcat faptul că la Simpozion au participat 20 doctoranzi aparţinând atât 
Şcolii Doctorale din Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, cât şi din 
alte centre universitare, precum Bucureşti şi Cluj.

De asemenea, printre participanţi s-au numărat şi cercetători din instituţii precum: 
ICDIMPH-HORTING, Bucureşti, ICDCOC Palas, Constanţa, INCDM „Grigore 
ANTIPA” Constanţa, Muzeul Olteniei Craiova, Muzeul de Istorie Naturală din 
Sibiu, Institutul de Biologie, Bucureşti, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Pomicultură Constanţa şi Agenţia de Protecţia Mediului, Constanţa.

La deschiderea manifestării au participat personalităţi din cadrul Universităţii 
Ovidius: Rectorul Universităţii, prof. univ. dr Victor CIUPINĂ, Rectorul onorific 
ovidian, prof. univ. dr. Adrian BAVARU, decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi 
Ştiinţe Agricole, prof univ. dr. Dragomir COPREAN, alături de profesorul universitar 
Marian Traian GOMOIU, membru corespondent al Academiei Române, cadre 
universitare, studenţi, alături de numeroşi invitaţi din ţară.  

În cadrul ceremoniei au fost acordate diplome de excelenţă conducerii Universităţii, 
decanilor facultăţilor ovidiene, secretarului ştiinţific al universităţii şi directorului 
Departamentului de Cercetare al Universităţii, ca o recunoaştere a sprijinului 
constant adus la dezvoltarea învăţământului superior biologic, ecologic, geografic şi 
agronomic ca şi pentru promovarea spiritului academic la cel mai înalt nivel. 

Un alt moment important al întâlnirii a fost înmânarea diplomelor de onoare 
cadrelor didactice ale Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, ca semn 
de înaltă preţuire pentru întreaga activitate desfăşurată în cadrul facultăţii, pentru 
contribuţia adusă la dezvoltarea învăţământului universitar constănţean, pentru 
pasiune şi dăruire în formarea generaţiilor de noi specialişti. 

În perioada în care s-a desfăşurat Simpozionul au fost expuse 16 postere, care fac 
parte din „Caravana Biodiversităţii”, o acţiune de popularizare a aspectelor legate de 
biodiversitate care se desfăşoară în cadrul unui proiect al Facultăţii de Biologie de 
la Universitatea „Al. CUZA” din Iaşi, cu sprijinul Ambasadei Franţei, prin Centrul 
Cultural Francez din Iaşi.

„Sunt plăcut impresionat de modul în care s-a desfăşurat întregul Simpozion, mă 
bucură calitatea lucrărilor prezentate, precum şi abordările originale ale subiectelor, 
rezultatele obţinute de cercetători. Consider că această manifestare ştiinţifică a 
prilejuit un fructuos schimb de idei şi informaţii între cadre didactice şi cercetători, cu 
interese comune, din întreaga ţară, şi de aceea  îmi doresc ca acest gen manifestări să 
devină o tradiţie pentru noi”, a precizat, la finalul Simpozionului, decanul Facultăţii 
de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole, prof univ. dr. Dragomir COPREAN.

Conf. univ. dr Daciana SAVA, Şef Catedra Biologie –Ecologie
Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Stiinţe Agricole
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Importantă reuniune ştiinţifică internaţională 
cu tema: „Anul 1940 – în istoria românilor”

Împlinirea a 70 de ani de la tragicele evenimente din 
vara anului 1940, când frontierele României Mari s-au 
prăbuşit sub presiunea şi aranjamentele cinice ale statelor 
revanşarde (Germania, URSS, Ungaria şi Bulgaria), 
iar străvechi teritorii româneşti (Basarabia, Nordul 
Bucovinei, Ţinutul Herţa şi Dobrogea de Sud – judeţele 
Durostor şi Caliacra) au făcut obiectul unor rapturi din 
partea vecinilor, cu repercusiuni dramatice şi de durată  
pentru istoria românilor, a oferit Universităţii „B.P. 
HAŞDEU” din Cahul prilejul organizării, prin Facultatea 
de Filologie şi Istorie, în zilele de 11-12 iunie 2010, a 
unei reuniuni ştiinţifice internaţionale în colaborare cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Asociaţia 
Istoricilor din Republica Moldova, cu sprijinul financiar 

al Departamentului Românilor de Pretutindeni de pe lângă Guvernul României.
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din Universitatea Ovidius a fost reprezentată 

la întâlnire de semnatarul rândurilor de faţă, care a avut onoarea de a prezenta 
comunicarea în plen, prilej pentru a transmite participanţilor şi gazdelor salutul 
istoricilor universitari constăţeni şi a făcut o importantă donaţie de cărţi.

În prezenţa viceprim-ministrului Ion NEGREI, cunoscut şi apreciat istoric, 
care a transmis participanţilor salutul Guvernului Republicii Moldova, a corpului 
didactic şi unui important număr de studenţi, rectorul Universităţii „B.P. HAŞDEU”,            
conf. univ. dr. hab. Andrei POPA  a deschis  lucrările sesiunii.

La întâlnire au participat cunoscuţi cercetători din Cahul, precum:                                              
prof. univ. dr.  hab. Ion ŞIŞCANU, conf. univ. dr. Elena ZGÂRCIBABĂ, 
din Galaţi: lect. univ. dr. Arthur TULUŞ, lect. univ. dr. George ENACHE,                                                                           
lect. univ. dr. Constantin ARDELEAN, lect. univ. dr. Constantin STAN, din 
Chişinău: prof. univ. dr. Anatol PETRENCU, dr. hab. Gheorghe COJOCARU, 
din Iaşi: prof. univ. dr. Gheorghe BUZATU, prof. univ. dr. Ion AGRIGOROAIE,                                        
dr. Corneliu CIUCAN, din Bucureşti - dr. Alexandru GHIŞA, din Suceava -                                   
prof. univ. dr. Ştefan PURICI şi din Constanţa (dr. Florin STAN, dr. Virgil COMAN 
şi dr. Marian ZIDARU).

Timp de două zile participanţii au dezbătut importante subiecte precum: 
consecinţele dezmembrării României Mari, efecte ale instaurării comunismului 
în Basarabia, refugiul Românilor din Basarabia şi Bucovina în judeţul Constanţa, 
publicistica britanică despre raptul Basarabiei, politica URSS şi Ucrainei la Dunărea 
de Jos, geopolitica frontierei româno-bulgare: anul 1940 ş.a.

Prezenţa noastră la reuniunea organizată de Universitatea „B.P.HAŞDEU” din 
Cahul a fost privită şi apreciată la nivelul conducerii tinerei universităţi moldovene, 
înfiinţată în anul 1999 ca un nou pas pe linia întăririi legăturilor cu Universitatea 
Ovidius. Între cele două universităţi se pregăteşte redactarea unui Protocol de 
colaborare, menit să dezvolte schimburile dintre cadrele didactice universitare şi 
studenţi.

Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA, 
Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice
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Dublu eveniment editorial la „Ovidius”, sub 
semnătura lui Petru POPESCU

Scriitorul american de origine română, Petru 
POPESCU a lansat, la Biblioteca Universităţii 
Ovidius, două dintre cele mai recente volume care 
îi poartă semnătura, apărute la Editura „Curtea 
Veche”: Fata din Nazaret (2010) şi Supleantul 
(2009).

Întâlnirea cu scriitorii şi cititorii constănţeni s-a 
desfăşurat, după cum a mărturisit chiar autorul,  
„într-o atmosferă de cenaclu”.  

Gazda manifestării a fost conf. univ. dr. Cristina 
TAMAŞ, preşedintele Filialei Dobrogea a Uniunii 
Scriitorilor din România, care le-a vorbit celor 
prezenţi despre întreaga operă a scriitorului şi a 
prezentat cele două volume lansate. Alături de Petru 

POPESCU s-au aflat scriitorul constănţean Pavel 
CHIHAIA şi directorul Bibliotecii Universităţii Ovidius şi al editurii „Ex Ponto”, Ion 
POPIŞTEANU. „Pentru mulţi dintre colegii mei de generaţie, cei care au terminat 
studiile universitare în anii ’80, într-o perioadă în care cărţile sale dispăruseră din 
librării, Petru POPESCU reprezenta o legendă vie prin scriitura sa, prin prospeţimea 
retrăirii, a ideii că timpul se opreşte, uneori, în loc”, a apreciat scriitoarea Cristina 
TAMAŞ. 

Scriitorul s-a arătat bucuros să revadă oraşul tinereţii sale şi a captat atenţia 
auditoriului prin discursul liber şi sincer pe care l-a rostit. El le-a vorbit celor 
prezenţi despre experienţa sa din America şi despre cele mai recente cărţi ale sale, 
publicate la Editura „Curtea Veche”, Supleantul (2009) şi Fata din Nazaret (2010). 
Autorul a precizat că a scris şi un scenariu care are la bază subiectul din Supleantul, 
zvonul relaţiei sale cu Zoia CEAUŞESCU, relaţia dintre un tânăr inocent şi o fiică 
de dictator. 

În ceea ce priveşte Fata din Nazaret, 
volumul cu subiect biblic, conceput ca 
o primă parte a unei trilogii, prozatorul 
a precizat că ideea de a scrie o astfel de 
carte s-a născut încă din perioada în care 
se afla în România. „Sper ca această 
carte să aibă o carieră mai lungă decât 
Supleantul şi decât romanele mele 
istorice, Dulcea ca mierea şi Prins, 
nu pentru că aş vrea să spun că sunt 
limitate în timp, ci pentru că Fata din 
Nazaret se referă la identitatea noastră 
într-un mod mai larg şi mai adânc, 
mai intim”, a precizat scriitorul Petru 
POPESCU. La finalul întâlnirii a avut loc o lungă sesiune de autografe şi scriitorul a 
răspuns întrebărilor participanţilor.

De ultimă oră:
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Caravana ,,Ovidius” 2010
Etapa a doua 

Calăraşi

Feteşti

Constanţa: 
Colegiul Naţional ,,Mihai EMINESCU”
Colegiul Naţional ,,Mircea Cel Bătrân” 
Colegiul Naţional Pedagogic ,,Constantin BRĂTESCU”
Liceul Teoretic ,,Ovidius”
Liceul Teoretic ,,Traian”
Liceul Teoretic ,,George CĂLINESCU”
Liceul Teoretic ,,Decebal”
Colegiul Comercial ,,Carol I” 

Slobozia, Tulcea

Studenţii ovidieni 
la licee din:
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Brăila

Cernavodă

Studenţii ovidieni 
la licee din:


