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Premiile "Remus Opreanu&#8220;
69

Personalitati dobrogene din diverse domenii de activitate - arta, literatura, istorie, arhitectura,
educatie universitara si preuniversitara si sport - au fost premiate, ieri seara, pe scena Teatrului
National de Opera si Balet "Oleg Danovski&#8220;, in semn de recunostinta pentru activitatea
depusa in promovarea unor valori perene. Cea de-a doua editie a Galei Premiilor "Remus
Opreanu&#8220; s-a deschis cu un moment sustinut de "Armonic Brass Band&#8220;, urmat de
intonarea imnului de stat "Desteapta-te romane&#8220; de catre soprana Daniela Vladescu,
directorul general al Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski&#8220;. Premiul pentru
arta i-a revenit criticului  de arta dr. Doina Pauleanu, director al Muzeului de Arta din Constanta,
care a redat in lucrarile sale stiintifice imaginea Constantei din perioada moderna ca un exercitiu de
admiratie, convinsa fiind ca acest oras are un "genius loci&#8220;.  Alaturi de criticul de arta mai
fusesera nominalizati si artistii plastici Florin Ferendino si Ignat Stefanov. Presedintele Filialei
Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Romania, publicistul si scriitorul Ovidiu Dunareanu, a  fost distins
cu Premiul "Remus Opreanu&#8220; pentru literatura. Prozatorul a fost nominalizat la aceasta
sectiune alaturi de Constantin Cioroiu si Ion Faiter. La categoria "Istorie&#8220;, valoroasa distinctie
care poarta numele primului prefect al Constantei i-a fost acordata reputatului specialist din
domeniul arheologiei, cunoscut in mod special gratie activitatii desfasurate pe santierul arheologic
de la Histria, dr. Alexandru Suceveanu. Din pacate, reputatul cercetator nu a putut fi prezent la
eveniment din motive obiective, iar premiul a fost ridicat de cercetatorul stiintific gradul I din cadrul
Muzeului de Istorie Nationala si Arheolgie Constanta, prof. univ. dr. Mihai Irimia. La aceasta
sectiune mai fusesera nominalizati istoricul Gheorghe Dumitrascu si arheologul Gheorghe Papuc. 

Rectorul Universitatii "Ovidius&#8220;, prof. univ. dr. Victor Ciupina, a fost distins cu Premiul
"Remus Opreanu&#8220; pentru invatamint universitar, categorie la care au mai fost nominalizati
prof. univ. dr. Nicolae Peride si prof. univ. dr. Petre Petculescu. Profesorul de matematica Gheorghe
Vernic a fost, la rindul sau, recunoscut pentru meritele sale in invatamintul preuniversitar. Propusi
pentru premiu au mai fost educatoarea Saveta Georgescu si profesorul Stan Sava. La sectiunea
"Arhitectura&#8220;, distinctia "Remus Opreanu&#8220; i-a fost oferita lui Alexandru Balan.
Nominalizati la acest premiu fusesera si arhitectii Alexandru-Mihai Constandache si Mihai Isacov. 
Premiul pentru sport i-a revenit decanului Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul
Universitatii "Ovidius&#8220;, prof. univ. dr. George Radu Stanculescu. Propusi pentru acest premiu
au mai fost inotatorul medaliat olimpic Razvan Florea si directorul general la C.S. "Farul&#8220;
Constanta, Ilie Floroiu. Cel din urma, a primit, ca un semn de recunostinta pentru intreaga activitate,
un Premiu Special "Remus Opreanu&#8220;. Personalitate din domeniul atletismului, Ilie Floroiu a
declarat, emotionat, ca acesta este singurul premiu pe care l-a primit la Constanta. 

In cadrul Galei au fost premiati si elevii olimpici pe plan international, alaturi de profesorii lor: Antonia
Miruna Oprescu - prof. Cristinel Maga, Ruxandra Birzan - prof. Florica Mertic, Ioana Teodora
Tofolean - prof. Diana Petcu, Edvin Memet - prof. Ion Bararu, Petrica Gabriel - prof. Sanda Oprea,
Coralia Alecu - prof. Florina Niculescu, Adrian Augustin Ladar - prof. Florina Niculescu, Alexei Leon
- prof. Eugenia Camelia Ciurescu, Dan Pascari - prof. Cristina Angela Rosca, Tatian Popsoi - prof.
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Rodica Elena Ciju si Alexandru Paduraru - prof. Arslan Fahrettin. 

La festivitatea de premiere, ansamblurile comunitatilor etnice din Dobrogea - tatari, turci, aromani,
rromi si greci -, au sustinut momente artistice. Gala Premiilor "Remus Opreanu&#8220; s-a incheiat
cu un recital sustinut de reputatul jazzman Harry Tavitian. 

Cea de-a doua editie a Galei Premiilor "Remus Opreanu&#8220;, integrata intr-un eveniment mai
amplu, "Ziua Recunostintei Constantenilor&#8220;, patronat de Prefectura Constanta, face parte din
cadrul "Calendarului evenimentelor dobrogene pe 2008&#8220;, sprijinit de Consiliul Judetean
Constanta si Primaria Municipiului Constanta. De asemenea, printre organizatorii acestei manifestari
de anvergura - "Ziua Recunostintei Constantenilor" - s-au aflat Consiliul Judetean Constanta si
Primaria Municipiului Constanta, alaturi de alte institutii reprezentative, precum Biblioteca Judeteana
"Ioan N. Roman", muzeele constantene, Uniunea Scriitorilor - Filiala Dobrogea, Inspectoratul de
Politie al Judetului Constanta, Inspectoratul de Jandarmi Judetean, Directia pentru Sport a
Judetului, Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National, Directia
Judeteana de Tineret, Cercul Militar, Directia Judeteana Constanta a Arhivelor Nationale,
Inspectoratul Scolar Judetean, Ordinul Arhitectilor si Universitatea "Ovidius".
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