
      
  

i) Noaptea Cercetătorilor (2021 European Researchers’ Night) este un eveniment public, organizat la nivel EU, care prezintă știința și 
aplicațiile ei, impactul ei asupra vieții, într-o manieră atractivă și distractivă. Scopul este de a aduce știința și pe cercetători mai 
aproape de public, de a promova proiectele de succes și impact, de a stimula interesul publicului tânăr pentru cariere în știință. 

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/event/2021-european-researchers-night 
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Invitație la evenimentul pilot al seriei de evenimente O mare de cunoaștere: Podcast,  
organizat în Noaptea Cercetătorilor, 2021 

 
Onorați colegi, 

Universitatea Ovidius din Constanța, împreună cu Asociația Generală a Inginerilor din Romania –
Sucursala Constanța vă invită să participați, cu un reprezentant al echipei Dumneavoastră, la acțiunea 

media care demarează seria de evenimente O mare de cunoaștere. 
 

In 24 septembrie, la ora 19:00, invităm colegii mandatați de Dvs. să se conecteze la platforma 
Webex, pentru Podcastul intitulat Știință și Cultură, cu dezinvoltură. 

 
Informații despre eveniment: 
Acest podcast va fi un prilej de dialog informal cu oamenii care fac știință și cercetare în România, care alocă timp, 
pricepere și cunoaștere pentru activități care merită promovate, cunoscute. Într-o manieră degajată, renunțând la limbajul 
formal, oameni de cultură și știință vor spune ce înseamnă a face știință, pentru ce merită să străduim și investim să facem 
știință, cercetare, investiții în educație și tehnologie, cum construim un viitor din ceea ce înțelegem azi, făcând știință. 
Podcastul are loc în ambientul generos al Nopții cercetătorilor i, organizată la nivelul întregii Uniuni Europene. 

Podcastul este evenimentul pilot al seriei de evenimente de tip festival de știință și cultură ce vine ca un răspuns la tendințele noilor 
paradigme științifice, la realitățile socio-economice si la nevoile reale ale regiunii Sud Est, mai ales la realitățile municipiului și județului 
Constanța. 
Această serie este o componentă importantă a proiectului cu titlu generic:  “Promovarea și aplicarea extinsă a creativității și inovării, în 
conformitate cu cerințele și standardele impuse de era digitală, la nivelul județului Constanța” (susținut de un consorțiu format din: 
Consiliul Județean Constanța; Primăria Municipiului Constanța; Inspectoratul Școlar Județean Constanța; Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație si Agricultura Constanța; Universitatea Ovidius Constanța; Universitatea Maritimă din Constanța; Academia Navala “Mircea 
cel Bătrân”; Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanța; Asociația Generală a Inginerilor din 
Romania –Sucursala Constanța. 

 

Format:  
Podcast informal, cu moderator profesionist și mini interview-uri cu invitați din lumea culturală, academică, cercetători, 
inventatori, educatori din regiunea Dobrogea. 
Fiecare invitat va avea la dispoziție intre 3-5 minute de intervenție. Pentru aceasta, vă rugăm invitații să fie pregătiți cu 
propriul echipament audio-video, cu un iluminat potrivit, la locația în care se vor afla, apoi să se înregistreze din timp (ora 
18:30) pe linkul ce le va fi transmis, pentru verificarea conexiunilor si a aspectelor tehnice. 
 
Participarea invitaților este gratuită, accesul publicului larg la Podcastul live și inregistrat este liber. 
Moderatorul se va afla în sala Google a Universității Ovidius din Constanța, Campus Universitar, corp A, invitații se vor conecta online pe platforma 
Webex, cu propriile sisteme audio-video, la adresa webex ce le va fi transmisă din timp. 
Podcastul va fi transmis in timp real pe platforma FaceBook a Universității Ovidius Constanța (https://www.facebook.com/Universitatea-Ovidius-
203092236403688/) și apoi înregistrarea audio-video va fi postată pe canalul youtube al aceleiași universități, cu link accesibil pentru referința pentru toți 
aceia care vor dori să recomande vizualizarea înregistrării. 

 
Ora de începere: 19:00, pe data de 24 Septembrie 2021,  durata 40-50 min. 
Date de contact: 

Prof. dr. ing. Valentina M. Pomazan, Telefon: 0728229838,  
Email: vpomazan@univ-ovidius.ro 
Ing. Nicolae Fildan, președinte al Sucursalei AGIR, Constanța,  Email: nfildan@yahoo.com 

 
Înscrierea participanților: 
se face  până pe data de 22 Septembrie, trimițând la adresa vpomazan@univ-ovidius.ro următoarele date: 

Nume, titlul, afilierea, adresa de email, numărul de telefon 


