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O viață dedicată educației - prof.
dr. Olga Duțu

Echipa Euroscola a Colegiului Național
Pedagogic „Constantin Brătescu”, în
parteneriat cu Primăria Constanța, invită
publicul miercuri, 2 octombrie, de la ora 10:00,
la sala „Remus Opreanu”, pentru a lua parte la
un eveniment care celebrează excelența în
educație. Sub genericul „Educația schimbă
vieți”, va fi omagiată activitatea dr. Olga Duțu,
profesor de Limba și literatura română și
director al Liceului Pedagogic din Constanța,
inspector școlar general, scriitor, om de
cultură. Acțiunea se înscrie în campania
„Flying to the future through education” care
are loc în cadrul concursului național pentru
licee Euroscola 2019-2020, ediția a XII-a, la
care participă 24 de elevi și 2 profesori
coordonatori de la Colegiul Național
Pedagogic „Constantin Brătescu”. Concursul
este lansat de Biroul de Legătură al
Parlamentului European în România, în
parteneriat cu Ministerul Educației Naționale.
Pornind de la o poveste de succes despre
educație și formare profesională, campania
invită elevii și membrii comunității să
conștientizeze rolul esențial pe care educația
îl are pentru oricare tânăr. Scopul proiectului
este să creeze experiențe educaționale
autentice care să le asigure tinerilor un
parcurs profesional de succes. Euroscola
reunește în fiecare an elevi liceeni din toate
cele 28 de state membre ale Uniunii
Europene. Programul Educație și formare
2020 (ET 2020) reprezintă cadrul European
de cooperare în domeniul educației și formării.

Pe scurt. Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

 A 52-a ediție a Sesiunii Științifice
Internaționale Pontica

În perioada 2 - 4
octombrie 2019, Muzeul de
Istorie Națională și Arheologie
Constanța organizează a 52-
a ediție a Sesiunii Științifice
Internaționale Pontica.
Deschiderea oficială a
sesiunii va avea loc miercuri,
2 octombrie 2019, ora 11.00,
în Aula „Adrian Rădulescu” a
Muzeului de Istorie Națională
și Arheologie Constanța.

După alocuțiunile oficiale
vor fi susținute, în plen, trei
comunicări științifice: 140 de
ani de la prima colecție
tomitană de antichități - dr.
Sorin Marcel Colesniuc,
Directorul General al
Muzeului de Istorie Națională
și Arheologie Constanța;
Istoriografia românească
după 1948 - dr. Alexandru
Barnea; Câteva evenimente
de referință de la conferința
generală ICOM, Kyoto, 2019 -
dr. Dan Octavian Paul. În
continuare, vor fi lansate
două volume: Tristele și Ponticele -
Publius Ovidius Naso și O Dobroge, o
Dunăre și două conferințe de pace.
Documente - ambasador Vasile Stoica
- autor Robert Stănciugel.

Deschiderea oficială a Sesiunii
Științifice Internaționale Pontica se va
încheia cu vernisajul a două expoziții
temporare: 140 de ani de la prima
colecție tomitană de antichități și, cea

de-a doua expoziție,
Cucuteni - o civilizație
preistorică redescoperită.
Lucrările se vor desfășura
pe secțiuni, după cum
urmează: Preistorie,
Greco-Romană,
Medievală, Numismatică,
Modernă și
Contemporană. În ziua de
3 octombrie 2019, va avea
loc o masa rotunda
intitulată Conservarea și
restaurarea patrimonului
arheologic. Pentru ultima
zi a sesiunii științifice,
reprezentanții Muzeului de
Istorie Națională și
Arheologie Constanța au
organizat o excursie de
documentare la
Complexul Muzeal de la
Adamclisi. 

La Sesiunea Științifică
Internațională Pontica din
acest an sunt înscriși
aproximativ 150 de
specialiști și experți în

arheologie și istorie, din țară și de
peste hotare: profesori universitari,
cercetători științifici, arheologi,
muzeografi, restauratori, conservatori,
arhiviști etc.

Ambasada SUA la Bucureşti a
anunţat că perioada de aplicare pentru
programul Loteria Vizelor DV-2021,
desfăşurat de Departamentul de Stat,
începe miercuri de la ora 19:00, ora
României, cetăţenii români putând să
aplice pentru una dintre cele de vize
până marţi, 5 noiembrie, ora 19:00, ora
României.

Cererile de înregistrare pentru
programul Loteria Vizelor DV-2021 pot
fi transmise începând de miercuri, 2
octombrie, ora 19:00 (ora României) şi
până marţi, 5 noiembrie, ora 19:00 (ora
României), transmite Ambasada SUA la
Bucureşti. Înregistrările sunt acceptate
doar electronic prin site-ul .

Un element de noutate în cadrul
noii sesiuni de aplicare, este cerinţa de
a include numărul paşaportului
solicitantului principal, ţara care l-a
emis şi data de expirare. „Această
cerinţă se referă doar la solicitantul
principal şi nu la dependenţii acestuia.
Participanţii care nu vor include datele
paşaportului vor fi descalificaţi. De
asemenea, participanţii vor trebui să
includă câte o fotografie recentă, făcută
în ultimele şase luni, conformă cu
cerinţele publicate în instrucţiunile
programului DV-2021. Înregistrările
trimise care conţin aceleaşi fotografii
folosite în programul DV din anul
precedent (DV-2020) vor fi
descalificate”, transmite Ambasada
SUA.

„Departamentul de Stat

administrează anual programul de
imigrare «Diversity Visa» mandatat prin
lege. Secţiunea 203(c) a Legii de
Imigrare şi Naţionalitate (INA) stabileşte
o clasă de imigranţi cunoscută ca
«diversity immigrants» din ţările cu rate
mici de imigrare în Statele Unite de-a

lungul istoriei. Participanţii care sunt
selecţionaţi în cadrul programului de
loterie («selectees») trebuie să
îndeplinească cerinţe simple, dar
stricte, pentru a se putea califica pentru
o viză DV. Departamentul de Stat
determină persoanele selecţionate
printr-o tragere la sorţi aleatorie făcută
de un computer. Departamentul de Stat
distribuie vizele DV pe şase regiuni
geografice şi nicio ţară nu poate primi
într-un an mai mult de 7 procente din
numărul total de vize DV”, arată
Departamentul de Stat al SUA.

Începe înscrierea 

Programul Loteria Vizelor 2021.
Care sunt noile condiţii


