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“Om liber, tu vei iubi întotdeauna marea “ – Charles Baudelaire

COMUNICAT DE PRESĂ

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, a avut loc la Casa de Cultură Constanța întâlnirea publică,
“ Romania, starea noastră de veghe-punct de observație DOBROGEA ”.
Au participat, la eveniment, membrii ai comunității oamenilor de afaceri, patronate, ai
corpurilor profesionale locale (reprezentate si la vârf de ing. Nicolae Fildan – președintele Asociatiei
Generale a Inginerilor – Sucursala Constanța și ing. Iulian Vintilescu – președintele Corpului
Expertilor Tehnici Constanța), ai sectorului bancar, funcționari publici (în activitate sau pensionari),
cadre militare (în activitate sau în rezervă), ONG-uri (Andrei Șeitan – Centru de Resurse Civice),
constănțeni expatriați și reîntorși în Dobrogea/Constanta natală pentru a-și pune la dispoziția
experiența și forța care i-a ajutat sa răzbească....Trebuie remarcată prezența directorului general al
Camerei de Comerț, Industrie, Navigație şi Agricultură Constanța, Dănuț Jugănaru, al rectorului
Universității Ovidius, Sorin Rugină și a președintelui senatului Universitătii Andrei Saguna, Aurel
Papari, căruia i-am mulțumit pentru sprijinul pe care ni l-a acordat la evenimentul de aceeași factură
din anul 2009.
Domeniul educației si al culturii a fost reprezentat la vârf de Colegiul Național ”Mircea cel
Bătrân”- director general prof. Vasile Nicoară, și de o inimoasă luptătoare pe tărâmul culturii
constănțene, prof. univ. dr. Daniela Turcanu-Carutiu. Am focalizat intalnirea pe ideea de matrice
culturala si identitate, de aceea tema lucrării d-nei profesor a fost singura temă dezbătută în detaliu, în
măsura în care a fost posibil, restul ramânând borne pentru capetele de drum din viitor....Lipsa foștilor
ministri de externe a fost suplinită de prezența unui jurist constănțean exponential pentru dreptul
diplomatic românesc.
Și pentru ca “ toate acestea trebuiau sa poarte un nume”, el s-a numit Alexandru Mironov, un
antrenor și antreprenor de idei care poate pune în încurcătura orice echipă adversă și, dintre
multitudinea de idei care ne vor obliga să le urmărim înspre materializare, mentionăm aici propunerea
înfiintării unui cluster de economie rurală structurat pe 7-8 comune din judetul Constanța.
Alte propuneri interesante si util de aplicat: Florin Diumea, întreprinzător româno-american susținerea de cursuri integrate (asociatii/autoritati/demarare afacere) de antreprenoriat pentru start-upuri; ec. Dănuț Jugănaru - înființarea Asociației Economiștilor din Romania, filiala Constanta; ing.
Nicolae Fildan - realizarea unui site comunicare comunitate, întalniri periodice pe grupe de lucru,
actiune și nu doar “observatie”; col. Constantin Dima, devotat ideii “Clubului ardelenilor” (“starea de
veghe” îi apartine acad. Ioan Aurel Pop ) - consolidarea unui Pol de pregătire Poliție locală la
Constanta, extinderea ariei Facultății de Poliție Locală (posibil de integrat în proiectul pilot,
Constanta/Dobrogea - reforma administratie, în cadrul Universitătii Ovidius Constanta ) etc.
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Au susținut lucrări: Alexandru Mironov: "Cele mai importante invenții, descoperiri și
tehnologii ale anului 2016 "; Prof. Univ. Dr. Daniela Țurcanu – Caruțiu, Universitatea „Ovidius”: ”
Interdisciplinaritate și identitate - în câmpul artelor vizuale și a patrimoniului cultural”; Prof. Ion
Băraru, Colegiul Național “Mircea cel Bătrân” : ” Inovații educaționale”; Prof. Vasile Nicoară,
Colegiul Național “Mircea cel Bătrân”: ” Parteneriate educaționale în regiunile istorice românești”.
Participarea d-lui ing. Gabriel Cordonescu, fost membru Pro Democratia Constanta, ne oferă
prilejul, acum și aici, să omagiem memoria primului președinte constănțean al acestei asociații,
profesorul de matematică Titus Regwald.
Regretăm faptul că nu a putut participa, ca și în anul 2009, scriitoarea constănțeancă Elvira
Iliescu – detalii aici : http://www.dorintudoran.com/lame-duck-clasa-si-lupta-de-clasa/#comment3083169437.
Sperăm ca, anul viitor, în prima sâmbătă după sărbătorirea « unirii mici » de la 24 ianuarie
1859, la Casa de Cultură, între orele 10.00 și 14.00, să intre în tradiția comunității constănțene ca loc și
timp de întâlnire a dobrogenilor, și nu numai, cu istoria și cu viitorul.

Președinte,
Dezideriu Odet Dudas

