
Câteva aprecieri și propuneri primite pe mail de la participanți: 

 

 “….vă mulţumesc nespus de mult pentru organizare, ajutor şi succes…” 

(prof.univ.dr.ing.G.Kumbetlian, AGIR -CONSTANTA ). 

”….. mulţumesc echipei coordonatoare pentru eforturile depuse în organizarea acestui 

eveniment care a depăşit aşteptările personale în privinţa calităţii informaţiilor difuzate. 

Felicitări tuturor persoanelor implicate ! Aştept să fiu invitat şi să particip la o nouă ediţie în 

2016” (ing. Ovidiu Ţuţuianu, Cercul Literar al Scriitorilor Ingineri - Literar-Ing ). 

“Țin să vă felicit pentru eveniment și să vă mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-ați 

oferit-o prin acceptarea în cadrul acestui simpozion. Apreciez că discuțiile din cadrul 

simpozionului au avut un nivel ridicat. Așa cum l-am receptat eu (și am participat și la alte 

evenimente de gen), cred că se susține propunerea ca evenimente ulterioare să se poată 

desfășura pe parcursul a 2 zile” (drd. Iulian Enache, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş / 

Teatrul de Stat Constanta). 

 “……. Apreciez mult interesul Dvs pentru astfel de manifestări.... Vă felicit și sper să ne revedem 

și cu alte ocazii, în care să putem să comunicăm între noi!” ( prof. univ. dr. Florenta Nicoleta 

Marinescu, Universitatea Ovidius Constanța). 

” Vă mulțumesc pentru efortul organizatoric și vă felicit!” (prof. univ. dr Valentina Pomazan, 

Universitatea Ovidius Constanța). 

“Vă felicităm pentru reușita evenimentului din 20 Martie și ne mândrim că v-am fost parteneri și 

noi, pe partea artistică. Vă dorim să aveți puterea de a merge înainte și de a ne bucura în 

continuare cu astfel de evenimente performante!  (lector univ. dr. Dana Trifan Enache, 

Universitatea Ovidius Constanța și drd. Iulian Enache, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş / 

Teatrul de Stat Constanta). 

“Și noi vă mulțumim si vă felicităm pentru întreaga organizare” (Conf. Univ. Dr. Ruxandra 

Mirea, Universitatea Ovidius Constanța și  Ana Mirea student Universitatea de Arhitectură şi 

Urbanism, Ion Mincu, Bucureşti, Facultatea de Arhitectură ). 

 

“….aș dori să vă felicit și să vă multumesc pentru că datorită efortului dv, a domnului 

Conf.Codrescu și a întregii dv. echipe, am avut oportunitatea să cunosc câțiva oameni de mare 

calitate și să audiez lucrări foarte,foarte  interesante. Personal, consider ca am asistat la un real 

schimb de idei la nivel cultural/știintific și didactic, ne-am împărtășit în mod sincer unii altora 

gândurile, îndoielile, asteptările noastre din perspectiva interdisciplinară sau circumscriși 

propriului domeniu de activitate. Am descoperit că și oamenii de știință sunt artisti și vice-versa 

- dacă mi-e permis. A fost onorantă prezența D-lui Rector la deschidere, fapt ce atestă prestigiul 

și prețuirea de care vă bucurați…..Mi-ar face mare plăcere să vă putem invita în curând și noi la 

Galați la un eveniment similar, organizat cu același profesionalism însă deocamdată pot doar să 

sper că vom reuși și noi să construim colective interdiscilpinare creative, capabile să depășească 

rutina. (Conf. univ. dr. Negoescu Liliana, Universitatea “Dunărea de Jos”din Galați ) 



 

 

 

 


