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Voteaza!

10 Oameni de Valoare pentru Constanta

&#8220;Un oras ramane o simpla asezare daca nu exista oameni care sa marcheze locul prin
valoare. Adevaratele valori nu au nevoie de reclama, dar merita sa fie premiate cu o distinctie.
Oameni hotarati care si-au construit cariere de exceptie in diverse domenii, care au inregistrat
performante, care ne-au depasit asteptarile. Oameni care fac cinste orasului in care traim si care
ne-au asigurat notorietatea pe meleaguri indepartate. Renumiti printre straini, apreciati de
constanteni", acesta este motto-ul dupa care se ghideaza organizatorii cele de-a treia editii a
evenimentului "Zece Oameni de valoare pentru Constanta", Asociatia Clubul Isis. In cadrul
evenimentului, ce va avea loc pe data de 7 martie 2013, vor fi acordate distinctii personalitatilor
care, dand dovada de profesionalism in activitatea pe care o desfasoara, se constituie in modele
pentru societatea romaneasca. Manifestarea reprezinta o recunoastere publica a reusitelor unora
dintre cei mai valorosi oameni ai tarii, care au contribuit la dezvoltarea orasului - port Constanta. Ca
si la celelalte editii, evenimentul va urmari succesiunea a 10 categorii ce includ domenii care reflecta
calitatea vietii sociale din Constanta: Medicina, Academic, Politica, Lumea afacerilor, Administratie,
Contributie la dezvoltarea societatii, Cultura si Arta, Sport, Muzica si Divertisment, Mass-Media. Pe
6  ianuarie 2013 a demarat sesiunea de votare care se va incheia pe 28 februarie. In prezent, cu
aproximativ o luna inainte de incheierea perioadei de votare,  in fruntea clasamenetului se situeaza:
sectiunea Medicina - dr. Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Sanatatii; sectiunea Academic -
prof.univ.dr. Danut Tiberius Epure - rectorul Universitatii &#8220;Ovidius" Constanta; sectiunea
Dezvoltarea societatii - Carmen Lungu  - director Crucea Rosie, filiala Constanta; sectiunea
Administratie - Gabriel Stan, viceprimarul Constantei; sectiunea Politica - Radu Stefan Mazare,
primarul Constantei; sectiunea Lumea afacerilor - Iulian Groposila; sectiunea Cultura si arta - Alina
Cosmoiu, realizator tv; sectiunea Sport - Gheorghe Hagi; sectiunea Muzica si divertisment - Jean
Constantin, actor (postmortem); sectunea Mass-media - Ionut Dulgheriu, prezentator tv. Decernarea
premiilor poate fi urmarita in direct pe 7 martie 2013, incepand cu ora 20.30, la Neptun Tv. Pentru
mai multe detalii va invitam sa vizitati pagina online a evenimentului. www.oamenidevaloare.ro.
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