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Un act de generozitate academică 

Natur-Culturalia, noua publicație a 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului (ISACCL), inițiată de profesorul 

Dan Grigorescu, directorul științific al acestei instituții, 

este, în primul rând, un act de generozitate academică. 

Este un volum educativ și cultural, adresat 

specialiștilor, dar și publicului tânăr cu gând spre 

cunoaștere, în scopul diseminării științei și culturii în 

societate: liceenilor în căutare de idei pentru viitorul lor 

drum în viață, studenților, pentru ca aceștia să cunoască 

valorile naturii și culturii, să le protejeze și să le 

folosească pentru dezvoltarea spațiului în care trăiesc.  

Natur-Culturalia punctează cele două mari domenii ale cercetărilor Institutului, 

precum și ale partenerilor săi: Natur (Natura) desemnează geodiversitatea, rocile, 

zăcămintele minerale, fosilele, flora, fauna, habitatul ecologic și rezervațiile care conservă și 

protejează patrimoniul natural. Culturalia înglobează arheologia, istoria, arta și 

monumentele culturale. Iar Dobrogea – cel mai reprezentativ ținut al României pentru istoria 

și civilizația multitudinii etniilor, multe cu obârșii levantine – este tema predilectă, dar nu 

restrictivă în articole. 

Viziunea care dă specificitate acestei publicații este abordarea holistică în cercetarea 

naturii și a valorilor culturale. Această abordare integrativă are, pe lângă semnificația 

teoretică, legată de relevarea valențelor culturale ale naturii, și o țintă practică directă: 

dezvoltarea durabilă a regiunilor în care sunt cuprinse valori ale patrimoniului natural, cât și 

ale celui cultural. Modelul holistic este, de altfel, marca programului ISACCL „Dobrogea – 

martor al civilizațiilor milenare ale Levantului”, un program „de minte și de suflet”, cum a 

spus la lansarea programului profesorul Grigorescu, de o mare cuprindere tematică și cu 

perspectiva unor realizări îmbucurătoare.  

Împărtășirea cunoștințelor și a experiențelor proprii este parte a misiunii, asumate în 

societate, a Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, precum și a 
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multor intelectuali români, parteneri în activitățile sale. Autorii articolelor acestui prim număr 

din Natur-Culturalia sunt profesori și specialiști consacrați, cărora li s-au alăturat și tineri 

cercetători ai Institutului, care au răspuns cu pasiune – calitate atât de caracteristică unor oameni 

de cultură adevărați – apelului profesorului Grigorescu, de a oferi marelui public din bogata lor 

cunoaștere, într-un limbaj accesibil și atrăgător. Docere, delectare, movere – a transmite 

cunoașterea, a produce încântare și a pune în mișcare –, coordonatele latinești prin care autorii se 

adresează concomitent minții, sufletului și trupului cititorilor, au fost liniile directoare ale 

demersului educativ pe care atât eu, cât și profesorul Grigorescu l-am slujit toată viața.  

Cititorii care vor deschide primul volum al acestei publicații, construit ca un mozaic 

format din piese de diverse dimensiuni, forme și culori, își vor contura, în primul rând, o 

imagine de ansamblu a istoriei Pământului, sub aspectele variate ale proceselor și 

evenimentelor prin care s-a clădit și a evoluat. Plecând de la general la particular, vor 

descoperi importanța și actualitatea unor fenomene geologice sau istorice care s-au petrecut 

în urmă cu milioane, mii de ani sau sute de ani, dar care ne influențează viața în mod 

covârșitor, vor lua la cunoștință despre povești de viață ale unor personalități pe care istoria 

le-a consacrat sau, dimpotrivă, le-a uitat sau le-a trecut sub tăcere. Cititorii vor afla despre 

efectele conviețuirii comune desfășurate în Dobrogea, fără generarea conflictelor interetnice, 

vor descoperi civilizații, spații și lumi străvechi care încă își mai poartă povestea prin oamenii 

care le duc mai departe, sau vor fi curioși să descopere mai în profunzime fascinanta lume 

înconjurătoare, cu bogăția ei de specii, plante, animale și oameni. Iar cei mai pragmatici vor 

descoperi o latură profund utilitară, atât de necesară omului de astăzi, ancorat în imediat: soluții 

practice de integrare a mediului citadin în cel natural sau de conviețuire cu speciile invazive.  

Citind aceste articole, vor vedea cu alți ochi, prin poveștile altora, propria condiție 

umană și vor fi mânați de imboldul de a cunoaște cu adevărat universul minunat în care 

trăiesc, de a-l iubi și de a-l proteja, de a-și aduce în mod pragmatic contribuția în lume, în 

calitatea lor de oameni responsabili ai societății și de cetățeni ai planetei.  

  

 

 

Președintele Consiliului Științific al Institutului de 
Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului  



9 

Calendarul Pământului 

Dan Grigorescu 
Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului 
dangrig84@yahoo.com 

rintre știrile care vi se perindă cu repeziciune pe micul ecran al smartphone-ului 

întâlniți uneori și unele din trecutul Pământului, știri însoțite adesea de timpul în care 

s-au petrecut faptele. Iar cifrele vă uimesc, multipli ai milionului de ani urcând și 

până la câteva mii de milioane de ani, miliarde pentru noi și pentru mai toți europenii, 

bilioane pentru americani și britanici. Unele dintre aceste cifre, le voi zice vârste mai departe, 

apar mai des în știri, pentru că sunt legate de evenimente care stârnesc un mai mare interes și 

mulți le-ați reținut deja: 66 de milioane de ani – vârsta dispariției dinozaurilor – sau 2.8 

milioane de ani – vârsta primilor oameni (genul Homo).  

Grandoarea vârstelor geologice vă uimește: cele de la începutul Pământului par a se 

confunda cu veșnicia. Cu siguranță, unii dintre voi au vrut să afle cum s-au stabilit; au 

întrebat, poate, profesorul de biologie sau pe cel de geografie, sau, mai direct, au căutat pe 

Google. Nici într-un caz, nici în altul, nu cred că ați fost pe de-a-ntregul lămuriți, mai ales 

cei mai curioși cărora istoria Pământului, cu crâmpeiele redate în filme sau în muzee, le 

incită imaginația.  

Un răspuns lămuritor nu-l poate da decât cel care a cercetat îndeaproape rocile, pentru 

că în ele se află secretul vârstelor Pământului; iar acesta este geologul. Din păcate, de mulți 

ani, Geologia nu se mai predă în școală. Profesorii de Biologie și cei de Geografie se 

străduiesc să-i suplinească lipsa. Însă Geologia le-a lipsit și lor în timpul studenției, iar 

obiectele absolut necesare pentru învățarea Geologiei – mineralele, rocile, fosilele –, rareori 

se găsesc în mica colecție a școlii. 

P 

mailto:dangrig84@yahoo.com
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Reconstituirea geografiilor din trecutul Pământului  

Dan Grigorescu 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului 
dangrig84@yahoo.com 

 

ntreaga istorie a Pământului este o înlănțuire de aspecte și evenimente ale unor geografii 

succesive, cu mări și oceane care s-au deschis și s-au închis, cu continente care au migrat 

pe coordonatele geografice, cu munți care s-au ridicat și s-au tocit, cu încălziri și glaciațiuni 

globale, cu plante și animale în continuă schimbare – unele au apărut, iar altele au dispărut.  

Cunoașterea geografiei perioadelor geoistorice reprezintă un domeniu complex de 

cercetare, cunoscut drept „reconstituire paleogeografică”, la care lucrează în echipă geologi cu 

diverse specializări, geofizicieni, geografi, biologi, fiecare cu contribuția sa în redarea într-un 

tot unitar a complexelor aspecte ale geografiilor din trecut, pe un teritoriu mai mult sau mai 

puțin extins. Scopul reconstituirilor paleogeografice este atât unul teoretic – cunoașterea istoriei 

Pământului cu aspectele sale tectonice, climatice, biologice, cât și unul economic, legat de 

căutarea (prospecțiune, după cum o numesc geologii) ghidată științific a resurselor minerale, 

acumularea oricăreia dintre acestea fiind legată de factori ai ambianței din timpul formării lor.  

Reconstituirea paleogeografică se întemeiază pe obiectele geologiei: rocile, 

mineralele, structurile (tectonice, sedimentare sau „de altă natură”), fosilele – în acestea se 

află aspectele paleogeografiei și evenimentele geoistoriei; obiectele sunt cercetate prin 

metode specifice, susținute de tehnici și tehnologii în continuu progres, care determină 

acuratețea imaginilor obținute. 

Imagini ale geografiilor pe care, în sens geologic, le putem numi recente, cunoaștem 

aproape în detaliu; în schimb, pe cele de la începutul formării Pământului, aproape deloc; le 

intuim mai mult, prin puținele informații primare rămase în rocile puternic transformate de 

convulsiile tectonice prin care au trecut. Iar „începuturile” înseamnă primele 500 de milioane 

de ani, în care crusta încinsă de vulcanii de dedesubt s-a întărit, răcită de apele oceanului 

Î 

mailto:dangrig84@yahoo.com
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Dacian și Romanian – etaje în stratigrafia timpului geologic din Balcani 

Dan Grigorescu 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului  
dangrig84@yahoo.com  

Mihaela Melinte-Dobrinescu 
Institutul Național de Geologie  

și Geoecologie Marină 
melinte@geoecomar.ro 

 

cara timpului geologic s-a constituit în decursul ultimelor două secole prin 

asamblarea virtuală a secvențelor litologice din diverse regiuni ale Pământului, în 

care stratele1 se succed neîntrerupt, demonstrând cuprinderea întregii durate a celor 

mai mici diviziuni ale acestei scări – etajele, iar prin fosilele conținute sunt ilustrate aspecte 

evolutive reprezentative acelui interval de timp.  

Arătam în articolul precedent din această carte, Calendarul Pământului, că fosilele 

sunt baza cronologiei geologice, dar aceasta doar pentru ultimele 540 de milioane de ani, în 

care resturi ale organismelor care au trăit se întâlnesc cu o diversitate și frecvență care permit 

folosirea lor drept indicatori ai timpului geologic. Acest capitol al istoriei geologice este 

numit Fanerozoic, însemnând „viață evidentă” (phaneros – vizibil, zōē – viață, în greaca 

veche). În depozitele ce cuprind cea mai mare parte a istoriei Pământului, de la formarea 

primei sale cruste întărite și până la începutul Fanerozoicului, timp de patru miliarde de ani 

(88 % din întreaga istorie geologică), fosilele sunt foarte rare și, mai ales, lipsite de structurile 

minerale (cochilii, carapace), care permit conservarea resturilor organice. Pentru acest enorm 

interval de timp, numit, în general, Precambrian (Cambrianul este prima perioadă a 

„timpurilor fosilifere”), în care rolul de reper cronologic al fosilelor nu poate fi folosit, se 

                                                           
1 Nu mă pot dezice de colegii mei stratigrafi români, care dintotdeauna au folosit, contrar filologilor, 
pluralul „strate” și nu „straturi”, cum este recomandat. Asta tocmai pentru a distinge obiectul de baz ă al unei 
științe – Stratigrafia – de celelalte tipuri de straturi. 

S 
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Speciile invazive – un aspect cotidian nedorit 

Marius Skolka 
Universitatea „Ovidius” din Constanța 

mskolka@gmail.com 
 

e place sau nu, speciile invazive au intrat de mult în viața noastră de zi cu zi. De 

regulă, nu le percepem, nu le dăm importanță, decât atunci când este mult prea 

târziu. Și atunci, oameni simpli și politicieni, începem să ne întrebăm retoric „ce-i 

de făcut?” – și, de cele mai multe ori, nu mai este nimic de făcut.  

Poate ar trebui să lămurim, în primul rând, ce este aceea o specie invazivă, pentru că, 

din păcate, la acest capitol, limba română este puțin deficitară. Termenul consacrat de alien 

species, dacă este tradus în limba română, sună puțin ciudat – specii străine. Termeni 

științifici – specii non-indigene, specii alohtone – nu au priză la public. Pe de altă parte, nu 

toate alien species sunt și invazive. În primul rând, o specie străină – invazivă sau nu – este o 

specie care a fost transportată într-un fel oarecare la mare distanță de zona ei de origine și s-a 

stabilit într-un nou habitat. Și aici vine diferența. 

O specie invazivă produce perturbări majore în habitatele în care a pătruns, iar 

aceste perturbări sunt de natură ecologică, economică sau socială, cu impact direct sau 

indirect asupra sănătății umane. Și, din păcate, conform acestei definiții, virusul SARS 

COV 2, care ne-a aruncat în criza profundă din acest an, este o specie invazivă în 

adevăratul sens al cuvântului (dacă putem vorbi de specii la nivelul entităților virale). 

Trebuie făcută însă și mențiunea că un mare număr de alien species nu sunt invazive. 

Impactul lor este neglijabil, vizibil doar pentru specialiști și putând fi evidențiat la nivelul 

biodiversității. Orice specie în plus într-un habitat natural îl perturbă, îi modifică structura 

inițială, și, dacă este vorba de habitate naturale cu mare valoare de conservare, atunci 

prezența unei astfel de specii este de nedorit. 

Pentru a înțelege mai bine care este impactul speciilor invazive, putem veni cu câteva 

exemple, care în ultimii ani au devenit binecunoscute, din păcate, și publicului larg. 

N 

mailto:mskolka@gmail.com
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Orașul integrat mediului natural – între dorință și realizare 

Cristian Iojă 
Universitatea din București 
cristian.ioja@geo.unibuc.ro 

 

ă ne imaginăm un loc liniștit, cu o diversitate incredibilă de arbori și flori, cu 

vegetație luxuriantă, în care se adăpostesc insecte și păsări care ne încântă cu 

sunetele și mișcările lor, în care fiecare picătură de ploaie își urmează circuitul ei 

natural, cu suprafețe acvatice în care amfibienii sunt într-o permanentă alertă din cauza 

păsărilor flămânde, unde un animal de pradă își urmărește prada, unde insectele polenizatoare 

își culeg polenul dintr-o pajiște cu numeroase flori, în care nicio ființă vie nu intră în alertă în 

momentul în care întâlnește un om. Să oprim aici crearea universului nostru imaginar și să ne 

întrebăm dacă putem să asociem măcar o trăsătură menționată unui oraș modern. Iar impulsul 

nostru este să răspundem: categoric, nu! 

Imaginea noastră despre orașul modern este total opusă descrierii de mai sus. Orhan 

Pamuk, în romanul O ciudățenie a minții mele, spunea că: „La oraș, poți să fii singur în 

mulțime, iar ceea ce face ca orașul să fie oraș e, de fapt, posibilitatea de a-ți tăinui ciudățenia 

cuibărită în minte, cufundându-te în acel vălmășag” (Pamuk Orhan, 2016). Așadar, orașele 

înseamnă pentru cei mai mulți dintre noi aglomerație, dezvoltare, confort și diversitate. 

Orașul este locul cu un număr mare de locuitori, cu foarte multe blocuri, cu mall-uri, fabrici 

ori birouri, cu un confort ridicat, dat de accesul mult mai bun la diferite servicii (alimentare 

cu apă, canalizare, teatre, mall-uri). Din această descriere nu au cum să lipsească problemele 

specifice, precum poluarea ridicată a aerului din cauza mașinilor și a fabricilor, nivelul ridicat 

de impermeabilizare a suprafețelor active, zgomotul omniprezent al orașului, insula de 

căldură sau cantitățile uriașe de deșeuri. 

Și, totuși, cele două lumi se regăsesc deopotrivă în orașele moderne și se îmbină 

într-una dintre cele mai surprinzătoare și misterioase creații umane: lumea urbană. Această 

relație este percepută diferit de către locuitorii orașelor. Celebrul scriitor american Edgar 

S 
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Tell-urile civilizaţiei Gumelniţa 

Constantin Haită 
Muzeul Național de Istorie a României 

Institutul de Studii Avansate pentru 
Cultura și Civilizația Levantului 

costel_haita@yahoo.com 
 

cest termen tell, utilizat pe larg în literatura arheologică, este de provenienţă arabă 

și se traduce prin „movilă”, tipul specific de așezare preistorică, fiind cunoscut 

îndeosebi în Orientul Apropiat, dar și în Anatolia și zona central-estică a 

Bulgariei. În ţara noastră, putem spune că aceste așezări sunt caracteristice culturii eneolitice 

Gumelniţa, fiind întâlnite în diferite zone din sud-estul României cu denumiri ca: movilă, 

măgură, gorgan, popină, grădiște, cetate sau cetăţuie.  

După cum vă este binecunoscut, cultura Cucuteni-Tripolie este una dintre cele mai 

importante culturi preistorice, ce ocupă un areal vast alcătuit din teritorii actuale ale 

Moldovei, Republicii Modova și Ucrainei. Gumelniţa poate fi considerată, în egală măsură, 

una dintre cele mai strălucite forme ale manifestării culturale din preistorie de pe teritoriul 

ţării noastre, alături de celelalte culturile contemporane, Cucuteni – în Moldova, Petreşti – în 

Transilvania, Românești-Tiszapolgár – în zone din Banat, Crișana și Transilvania. Poate fi 

descrisă, de asemenea, ca o civilizaţie înfloritoare, dacă avem în vedere întreaga viaţă 

materială, dar şi spirituală. 

Toate aceste culturi menționate sunt încadrate cronologic în perioada eneolitică (lat. 

aeneus, aramă) sau calcolitică (gr. khalkós, cupru), în a doua parte a mileniului V a.Chr., 

respectiv într-un interval situat între 6500 și 5800 de ani înainte de prezent.  

Așezările atribuite culturii Gumelnița, dezvoltată pe fondul culturii Boian, pe întreg 

teritoriul actual al Munteniei și Dobrogei, iar în Oltenia având specificul local al culturii 

Sălcuța, sunt adevărate movile antropice cu formă circulară sau ovală, cu diametre între 50 şi 

aproape 200 m, ale căror depuneri antropice pot atinge o grosime de până la 12 m, precum în 

A 
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În umbra Casienilor 

Valentina Mihaela Voinea 
Muzeul de Istorie Națională  

și Arheologie Constanța 
vialia_rahela@yahoo.fr  

Bartłomiej Szmoniewski 
Institutul de Arheologie și Etnologie  

al Academiei Polone, Cracovia 
bartheque@yahoo.fr  

 

ercetările arheologice întreprinse în cadrul proiectului academic româno-polon Study 

of the Prehistoric and Early Mediaeval Settlements in the Casimcea River Valley in 

Central Dobrudja au făcut posibilă atât reluarea săpăturilor arheologice în peşteri bine 

cunoscute din zona Cheile Dobrogei – Peştera La Izvor, Peştera La Baba şi Peştera Casian –, cât 

şi extinderea investigaţiilor în grote necercetate. Coroborând descoperirile arheologice, 

izvoarele literare şi epigrafice vechi cu cercetările recente, considerăm necesară reluarea în 

discuţie a subiectului privind locuirea acestui loc legendar – Peştera Casian (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1. Peștera Casian – localizare geografică. 

C 
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Școlile aromânilor din Albania de-a lungul vremurilor 

Kopi Kyçyku 
Profesor Emerit la Facultatea de Limbi Străine 

 al Universităţii din Tirana, Albania 
kycykukopi@yahoo.com 

 
„România este patria noastră și a tuturor românilor. 

E România celor de demult și-a celor de mai apoi. 
E patria celor dispăruți și a celor ce va să vie”.  

(Barbu Ștefănescu-Delavrancea) 
 

n jurul anilor 1900, după o activitate de 36 ani, aromânii aveau în sudul Balcanilor 113 

școli elementare, șase licee, precum şi o mulțime de biserici, unde slujbele se oficiau în 

aromână. În perioada 10-12 iulie 1910, la Bitolia a avut loc Congresul comunităților 

aromâne din Imperiul Otoman, în urma căruia a luat naştere şi a fost votată o hotărâre privind 

constituirea unei Eforii a școlilor şi a bisericilor aromâne.  

 

Fig. 1. Despre liceul românesc din Bitolia. Fig. 2. Părintele V. Glodariu, primul director 

al liceului românesc din Bitolia. 

Î 
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Comunitatea rușilor lipoveni și conviețuirea din Dobrogea 

Iuliana Titov 
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale  

„Gavrilă Simion” Tulcea 
iulititov@yahoo.com 

 

opulaţia rusească din Dobrogea se compunea în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 

îndeosebi din lipoveni, scopiţi, molocani, cazaci rascolnici, denumiţi şi ignat-cazaci 

sau necrasovi, barabulnici, hatnici, stabiliţi după schisma nikoniană (după cea de-a 

doua jumătate a secolului al XVII-lea și secolul al XVIII-lea) în localităţile Sarichioi, Slava 

Rusă, Carcaliu, Jurilovca, Dunavăţ și mai târziu în localităţile din Delta Dunării (secolul al 

XIX-lea): Mila 23, Sfiştofca şi Periprava. Un caz particular îl reprezintă lipovenii din 

Slava Cercheză, care au luat locul cerchezilor, care fuseseră colonizaţi de turci în 

perioada 1862-1864 şi au plecat chiar înaintea războiului din anul 1877. Odată cu trecerea 

anilor și cu realizarea căsătoriilor mixte, toate aceste subgrupuri și-au spus lipoveni. 

Termenul de lipovean reflectă apartenenţa la un grup etnic descendent al staroverilor 

(creştini ortodocşi ruşi de rit vechi), dar și la unul confesional. De aceea, sensul său este unul 

confesionalo-etnic. Dacă semnificaţia actuală a termenului de lipovean este clară, etimologia 

şi conotaţia sa iniţială sunt destul de controversate.  

Istoria orală a creştinilor de rit vechi din România pledează pentru ideea că numele de 

lipoveni le-a fost impus de alţii cu care au intrat în contact (posibili români sau ucraineni), iar 

cu timpul ei înşişi l-ar fi acceptat pentru a se „masca” sub acest nume şi a scăpa astfel de sub 

„umbra” autorităţilor ţariste şi a Bisericii oficiale ruse. Lipoveni sunt numiţi doar ruşii de rit 

vechi din România, şi, eventual, cei din fostele provincii româneşti, iar descendenţii ruşilor 

din celelalte țări, care n-au acceptat reformele nikoniene din Rusia secolului al XVII-lea, se 

numesc doar staroveri sau staroobreadţî (Titov Iuliana, 2015). 

P 
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Comunitatea turcă din Dobrogea 

Daniela-Mirela Pleșoianu 
Universitatea „Ovidius” din Constanța 

plesoianudaniela@hotmail.com 
 

udețul Constanța se bucură de o diversitate de tradiții istorice și culturale pe care i le 

conferă numărul important de minorități etnice sau naționale care îmbogățesc civilizația 

românească în ansamblul său. 

Aceste etnii sunt rezultatul unei istorii de peste 2000 de ani și al complexității 

fenomenelor de cultură și civilizație care le-au adus să trăiască împreună. 

Minoritățile etnice se bucură în România de astăzi de drepturi și libertăți care le-au 

permis să-și conserve și să promoveze specificul etnic-cultural. Constituția României le oferă 

minorităților un statut juridic la standardele prevăzute de convențiile internaționale, fiind 

respectate, totodată, crezul religios al tuturor cetățenilor ei și libertatea de expresie religioasă. 

În județul Constanța, conform datelor recensământului populației din anul 2011 

(publicate de Institutul Național de Statistică) trăiesc un număr de 19.499 turci, 17.620 tătari, 

2.897 ruși-lipoveni, 110 germani, 3.448 rromi, alături de alte naționalități (greci, aromâni, 

bulgari, italieni, armeni). 

Fiecare dintre aceste etnii și-a păstrat identitatea culturală, tradițiile și obiceiurile, 

aducând, în același timp, poporului român propria contribuție. 

În acest articol sunt prezentate pe scurt elemente de istorie, port tradițional, religie, 

așezăminte de cult, personalități reprezentative, activități artistice, ansambluri, calendarul 

obiceiurilor și tradițiilor populare specifice, gastronomie specifică. 

Comunitatea turcă 

Comunitatea turcă din România, și mai ales din Dobrogea, are o vechime de peste 

șapte secole, prima consemnare documentară a prezenței unor turci preotomani datând din 

anul 1264 d.Hr. 

J 
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Diplomație culturală la începutul secolului XX: Balcicul Reginei Maria 

Oana-Elena Brânda 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului 
Universitatea „Titu Maiorescu” 

oana.branda@gmail.com 
 

n urma celui de-al doilea război balcanic, prin Pacea de la București, din 10 august 1913, 

Dobrogea Nouă, cu cele două județe Durostor și Caliacra, devine parte a Regatului 

României. Aceste noi teritorii aduc României un adevărat mozaic etnic, cultural și 

civilizațional, precum și o nouă componentă economică, strategică și politică.  

Dintre orașele nou intrate în componența Regatului român se va individualiza foarte 

bine Balcicul, datorită influenței exercitate de Regina Maria în zonă, prin prezența sa 

constantă pe domeniul construit acolo. Chiar dacă, și înainte de venirea Reginei Maria, orașul 

făcea parte din rutele comerciale ce traversau Marea Neagră, alimentându-le cu grâne, după 

anul 1924, Balcicul va fi inevitabil legat de viața și personalitatea Reginei Maria.  

Prezența Reginei Maria la Balcic poate fi interpretată ca o formă incipientă de 

diplomație culturală în zonă, prin promovarea valorilor culturale și construirea și consolidarea 

reputației zonei. Regina Maria și-a construit imaginea de fin diplomat în timpul negocierilor 

pentru pace de la Paris-Versailles în anii 1919-1920. Ulterior, prezența sa în afacerile interne 

ale Regatului a fost discretă, dar fermă.  

Moartea Regelui Ferdinand la 20 iulie 1927 a forțat-o pe Regina Maria să se retragă 

într-un plan secundar, dar abilitățile sale politice au fost intens căutate de decidenții vremii. 

Balcicul, „Cuibul liniștit” sau Tenha Juvah, cum îl numea Regina, nu a fost un loc 

eminamente politic; cu toate acestea, discuțiile politice se petrec, oamenii politici ai vremii 

venind la Balcic pentru a căuta sfatul Reginei.  

Î 
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Stan Greavu-Dunăre, primul bibliograf al Dobrogei 

Daniel Iosif 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului 
iosif.daniel@ymail.com 

 

pațiul dobrogean a dăruit, mai cu seamă în perioada interbelică, talente promițătoare și 

oameni de știință remarcabili. Cella Serghi, Alexandru Ciucurescu sau Grigore 

Sălceanu sunt numai câteva dintre personalitățile dobrogene născute chiar la începutul 

secolului XX și care s-au afirmat în perioada dintre cele două războaie mondiale. O 

personalitate mai puțin cunoscută, însă, este cea a lui Stan Greavu-Dunăre (Fig. 1), om de 

cultură, istoric, geograf, publicist.  

Fig. 1. Stan Greavu-Dunăre, portret (sursa internet). 
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Ovidiu – prin ochii cititorilor săi de pe tărâmul dobrogean 

Ana-Maria Răducan 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului 
raducan_ana_maria@institutlevant.ro 

 

Mai este Ovidiu actual?  

ei mai mulți dintre voi l-ați întâlnit pe poetul Ovidiu în copilărie, în cărțile de 

școală și de acasă sau, de ce nu, chiar în manualul de latină, poate i-ați citit 

versurile sau poate ați citit vreo carte al cărei subiect a fost inspirat de viața și opera 

sa. Vă sună cunoscute titluri precum Drum bun, cireșari!, Dumnezeu s-a născut în exil sau 

„comedia amară” Viața și pătimirile lui Publius Ovidius Naso? În orice caz, tuturor le este 

cunoscută statuia poetului gânditor din fața Muzeului de Istorie și Arheologie din Constanța.  

 

Fig. 1. Statuia poetului Ovidiu din fața Muzeului de 

Istorie și Arheologie din Constanța. 

C 



199 
 

 

 

 

Viața și jurisdicția din regiunea Orientului Mijlociu și a Africii de Nord  

– câteva repere – 

Ioan Alexandru Florea 
Institutul de Studii Avansate pentru 

Cultura și Civilizația Levantului 
alex.florea1584@gmail.com 

 

rganizarea bazată pe rudenie este considerată deseori ca reflectând o economie de 

subzistență. Totuși, păstorii nomazi din regiunea Africii de Nord și a Orientului 

Mijlociu (MENA) au jucat un rol important în comerțul regional și au fost activi în 

viața culturală și religioasă a comunității islamice. Ceea ce deosebește populațiile tribale din 

această regiune de populația rurală din Europa nu este autosuficiența economică sau izolarea 

culturală, ci faptul că puteau să se opună exploatării de către puteri exterioare, inclusiv cele 

ale puterii centrale (statul).  

În această regiune, țărănimea sedentară este mai degrabă asociată vieții urbane. 

Dihotomia urban-nomad a jucat un rol important și în formarea statală în regiunea MENA. 

Spre deosebire de Europa, unde avuția de pământ reprezenta un criteriu de departajare a 

claselor sociale, în regiunea MENA, unde pământul era abundent, relațiile de clientelism erau 

determinate de controlul asupra apei și oferirea securității. 

Un exemplu elocvent în acest sens este dinamica dintre două triburi din regiunea de 

vest a Egiptului și de est a Libiei de astăzi, Merabit și Saadi. Cu sute de ani în urmă, cei din 

tribul Merabit erau considerați oameni religioși învățați, care treptat renunțaseră la viața 

nomadă pentru a se stabili în centre religioase numite zawia. În timp ce acest trib se 

îndeletnicea cu învățătura religioasă, servitorii lor din tribul Saadi aveau grijă de turmele care 

pășteau în deșert. Datorită condițiilor necruțătoare din deșert, ciobanii din tribul Saadi s-au 

deprins cu greutățile, au fost nevoiți să învețe să lupte ca să se protejeze de raiduri. Cu timpul, 

aceștia au devenit luptători de temut și datorită propriilor raiduri au devenit și foarte bogați. 

O 
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Creaționism vs. Evoluționism  

Dan Grigorescu 
Institutul de Studii Avansate pentru  

Cultura și Civilizația Levantului 
dangrig84@yahoo.com 

 

pariția în anul 1859 a lucrării „Originea speciilor” (titlul primei ediții, „Originea 

speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru 

existență”) a marcat începutul teoriei științifice a evoluției lumii organice și, 

totodată, apariția unei noi ideologii, cea evoluționistă, opusă celei creaționiste de până atunci. 

Din capul locului trebuie spus că cele două modalități de cunoaștere nu sunt egale, au 

construcții diferite și nu ar trebui prezentate în contradicție; dar, cu toate acestea, ele sunt și 

vor fi mereu așa tratate. Evoluționismul, bazat pe cercetarea științifică, prezintă fapte și 

sugerează cauze ale transformărilor din lumea naturală, de-a lungul imensității timpului 

geologic. Creaționismul, fundamentat pe datele dogmatice ale religiilor (Tora, Biblia, 

Coranul, Bhagavad-Ghita ș.a.), se referă la existența umană și valorile morale care trebuie să 

o susțină. După „Originea speciilor”, datele unanim acceptate ale creației biblice au început a 

fi puse la îndoială, inclusiv data exactă a creării Pământului, 23 octombrie 4004 î.Cr. (o 

calculase arhiepiscopul irlandez James Usher, iar Isac Newton, marele matematician și 

fizician, o confirmase, aducându-i mici retușuri).  

Curând aveau să înceapă disputele publice dintre darwiniști (numiți apoi evoluționiști) 

și creaționiști. Prima a avut loc la Oxford, pe 30 iunie 1860, la doar șapte luni de la apariția 

primei ediții a Originii speciilor. S-au confruntat tabăra creaționistă, reprezentată de episcopul 

Samuel Wilberforce și anatomistul Richard Owen, și cea a evoluționiștilor, formată din 

biologul Thomas Huxley („buldogul lui Darwin”, cum însuși s-a numit) și botanistul Joseph 

Hooker. Disputa încheiată cu înfrângerea creaționiștilor, spectaculoasă și neașteptată pentru 

spiritul dominant religios al societății britanice de la acea vreme, a diminuat interesul clericilor 

pentru întâlniri publice; în schimb, a declanșat o adevărată furtună revanșardă a acestora, prin 

A 
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 Oana-Elena Brânda este lector universitar 

doctor la Facultatea de Științele Comunicării și 

Relații Internaționale a Universității Titu Maiorescu 

din București și Expert Comunicare la Institutul de 

Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația 

Levantului. Are un doctorat în Istorie, susținut în 

anul 2016 la Școala Doctorală de Istorie a 

Universității din București. Temele sale de interes 

vizează domeniul Relațiilor Internaționale, precum: 

dezvoltarea Uniunii Europene, politici de securitate 

și apărare la nivel internațional, dezvoltare durabilă, 

diplomație culturală și comunicare politică. A participat la numeroase conferințe naționale și 

internaționale, iar lucrările sale abordează teme relevante pentru dezvoltarea contemporană a 

mediului internațional.  

Cele mai recente lucrări privesc evoluția politicii de apărare și securitate a României 

în contextul statutului de membru al NATO și Uniunii Europene („Romania’s Defence Policy 

and Role in NATO and the EU Common Security and Defence Policy”), eforturile române de 

contracarare a amenințărilor cibernetice („Romanian Cybersecurity Efforts – A Work in 

Progress”), precum și o perspectivă istorică asupra infrastructurilor critice de securitate 

(„Perspectiva securitară istorică a utilizării infrastructurilor critice”). În prezent, lucrează la 

pregătirea unui volum care se adresează crizei provocate de pandemia de coronavirus dintr-o 

perspectivă multidisciplinară.  
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Ioan Alexandru Florea este expert în cadrul 

Departamentului de Istoria culturii și civilizației 

Levantului. A absolvit Facultatea de Limbi Străine la 

Universitatea din București, specializarea arabă-engleză. 

Și-a continuat studiile de masterat la Universitatea 

Politehnică București, Managementul Întreprinderilor 

Virtuale, Facultatea de Inginerie și Managementul 

Sistemelor Tehnologice și studiile de doctorat la 

Universitatea din București, Facultatea de Științe Politice, 

cu teza „Islamul politic între radicalism și moderație. O 

evaluare a perspectivei Khalduniene”. Este vorbitor de 

limba arabă, expert pe regiunea Orientului Mijlociu și Africii de Nord, autorul mai multor 

articole de specialitate, printre care amintim: „Legea islamică și drepturile omului în Orientul 

Mijlociu”; „Siria. Fotografii mișcate”; „Valori și instituții politice în Orientul Mijlociu. O 

paralelă între Ibn Khaldun și Machiavelli”. În perioada în care a lucrat la Institutul Eudoxiu 

Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, a 

realizat studiul „Comunități românești din afara granițelor țării. Patrulater identitar”, pentru 

care a obținut diploma de excelență a Academiei Germano-Română din Baden-Baden. 

Dan-Alexandru Grigorescu este profesor 

emerit al Universității din București, cu o carieră de 

peste 50 de ani în cadrul Facultății de Geologie și 

Geofizică, în prezent director științific al Institutului de 

Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. 

Este autor a peste 200 de articole științifice publicate în 

20 de țări, cărți, manuale, dicționare, a numeroase 

conferințe, articole și prezentări pentru public în 

domeniul Paleontologiei, Geologiei, Conservării 

mediului natural. A desfășurat cercetări geologice și 

paleontologice în regiunea Covasna, în Dobrogea de sud 

și timp de aproape 40 de ani asupra depozitelor cu resturi de dinozauri din Țara Hațegului. 

Cercetările au prilejuit numeroase descoperiri științifice: foci, balene și păsări acvatice în 
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depozitele sarmațiene din Dobrogea, dinozauri, cele mai vechi mamifere din România, 

uriașul zburător (pterozaur) Hatzegopteryx. În urma cercetărilor din Țara Hațegului a inițiat 

constituirea Geoparcului dinozaurilor. Din anul 2005 este membru al Rețelei europene și 

globale a Geoparcurilor UNESCO. A fost timp de 13 ani (1991-2003) director pentru 

România al Programelor Comisiei europene, Tempus și Socrates. Este Președinte de Onoare 

al Asociației europene a paleontologilor de vertebrate, expert UNESCO pentru evaluarea 

geoparcurilor. Este cetățean de onoare al orașului Hațeg. 

Constantin Haită este cercetător în cadrul 

Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare 

„Alexandra Bolomey” al Muzeului Naţional de Istorie 

a României și, de asemenea, cercetător în 

specializarea geoarheologie în cadrul 

Departamentului Natură, cultură și societate al 

ISACCL. A participat la numeroase proiecte de 

cercetare ştiinţificǎ interdisciplinarǎ şi la cercetarea 

arheologicǎ a unor situri eneolitice de tip tell 

aparţinând culturii Gumelniţa: Hârşova tell, 

Borduşani Popinǎ, Bucşani La Pod, Vitǎneşti 

Mǎgurice, Sultana Malul Roşu, Mǎriuţa Movilǎ, Luncaviţa Cetǎţuie, Nǎvodari La Ostrov. 

Este doctor în Istorie, specializarea Preistorie, al Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” 

din Bucureşti, cu tema Originea şi dinamica aşezărilor de tip tell din Muntenia şi Dobrogea. 

Consideraţii sedimentologice (2011). A fost Honorary Visiting Research Student, School of 

History and Archaeology, Cardiff University, Marea Britanie. A efectuat un stagiu de 

cercetare în micromorfologia solurilor (2000), International Course European Cultural 

Landscapes: An Interdisciplinary Approach, Buşteni (2005) şi International Training Week 

in Soil Micromorphology in Archaeology, Institute of Achaeology, University College 

London, Marea Britanie (2007 şi 2012). 
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Cristian Iojă este profesor în cadrul Facultății 

de Geografie al Universității din București, Director al 

Departamentului Geografie și Mediu, a obținut 

abilitarea în Geografie la Universitatea din București 

în anul 2017. Este trezorier al Society for Urban 

Ecology și președintele Society for Urban Ecology – 

South Eastern Europe Chapter. Cercetările sale se 

axează pe evaluarea relației dintre mediu și societate, 

în special din perspectiva înțelegerii relațiilor dintre 

infrastructurile gri și cele verzi, evaluarea impactului 

asupra mediului aferent diferitelor utilizări ale 

spațiului și evaluarea eficienței procesului de planificare a mediului. Cercetările sale din 

prezent vizează evaluarea rolului soluțiilor verzi pentru sustenabilitatea și reziliența orașelor, 

precum și evaluarea serviciilor ecosistemice aferente diferitelor utilizări. Multe dintre 

cercetări au fost transferate în planificare, relevante fiind contribuțiile la elaborarea și/sau 

revizuirea unor documente precum: Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 

2014-2020, Planul Local de Acțiune pentru Mediu al municipiului București, planurile de 

management ale ariilor protejate ori planurile de urbanism. Cristian Iojă a fost director de 

proiect pentru 11 proiecte naționale. A publicat rezultate în nouă cărți și numeroase articole, 

care abordează aspecte legate de planificarea mediului, conflicte de mediu, infrastructuri 

verzi, utilizarea terenurilor ori evaluarea impactului asupra mediului. 

Daniel Iosif este geograf, cercetător în cadrul 

Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și 

Civilizația Levantului, cercetător afiliat în cadrul 

Centrului de Degradare a Terenurilor şi Dinamica 

Geomorfologică și cadru didactic asociat al 

Universității din București. Câmpurile sale de 

activitate sunt: geomorfologie, geografie fizică, 

protecția mediului înconjurător, geomorfosituri, 

cartografie. Este bursier al Universității din Dijon 

(Master Géomorphologie et Géographie Physique), 
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apoi Doctor și bursier de Excelență al Universității Paris Nanterre (cu o teză intitulată: Les 

Gorges du Danube en Roumanie. Inventaire, évaluation, valorisation, Paris 2014). A efectuat 

alte studii și stagii de pregătire la universități din Europa ca: Université de Sorbonne, 

Université de Bourgogne, Université de Lausanne. Este Éditor-en-Chef al revistei științifice 

de geografie Cinq Continents (din anul 2011) și Associate Editor al revistei Annals of 

Bucharest University: Geography (din anul 2013). A fost nominalizat în anul 2013 de către 

International Geomorphologist Association în World Top 10 Best Young Geomorfologists în 

urma conferinței Internaționale a Asociației Internaționale a Geomorfologilor. A publicat 

peste 40 de studii științifice apărute în reviste de specialitate din Franța, Italia, Elveția, 

Brazilia, România, precum și două cărți: Studii și Cercetări de Geografie Interdisciplinară 

(Editura Mayon, 2011), Trecut în prezent. Eseuri Pariziene (Editura Mayon, 2014). 

Kopi Kyçyku s-a născut la Pogradec (Albania) 

în anul 1943. A absolvit Facultăţile de Geologie-Mine 

şi de Istorie-Filologie (secţiile limbă-literatură şi 

istorie) la Universitatea de Stat din Tirana. Este 

academician, profesor la Facultatea de Limbi Străine a 

Universităţii din Tirana, membru în Comitetul Director 

Internaţional al Centrului European de Studii Etnice şi 

de Comunicare de pe lângă Academia Română 

(membru fondator al acestui Comitet, din anul 1992, 

alături de academicienii Mihai Drăgănescu, Nicolae 

Cajal, Ştefan Milcu, Ion Coteanu şi alte şase 

personalităţi ştiinţifice din Marea Britanie, SUA, Cehia, 

Danemarca şi Armenia). A fost timp de cincisprezece ani şef de departament la Academia de 

Ştiinţe din Albania. Este doctor în ştiinţe, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Danubius” 

din Galaţi, inginer, scriitor, traducător şi eseist.  

Din anul 2010 este singurul creștin de religie ortodoxă căruia i s-a înmânat, în numele 

Sfântului Scaun, titlul de „Gentiluomo di San Silvestro” (Cavaler al Sfântului Silvestru). 

Este membru al diferitor organisme ştiinţifice internaţionale, a participat la congrese 

şi simpozioane ştiinţifice organizate în multe ţări şi a predat, ca profesor invitat, la 

universităţi din Europa, Asia şi Africa. 
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Este membru al Uniunii Scriitorilor şi Artiştilor din Albania (din anul 1967) și autor al 

numeroase volume cu poezii, povestiri, pamflete, articole de critică literară şi de studii ştiinţifice. 

A tradus mai multe opere literare, istorice şi geologice din limbile română, italiană, 

franceză, turcă, rusă şi macedoneană. Este autor al nouăsprezece cărţi originale de literatură, din 

care unsprezece volume de poezii, cinci de proză umoristică, una de povestiri şi două de 

literatură ştiinţifico-fantastică și al şaisprezece monografii istorice și al mai multor manuale 

universitare. A publicat peste trei sute de articole, eseuri şi studii de lingvistică comparată, de 

istorie, relaţii internaționale, de diplomație şi de geologie în reviste şi manuale din Albania şi 

străinătate. A prezentat peste patruzeci de referate şi comunicări ştiinţifice la congrese şi 

simpozioane naţionale şi internaţionale. A fost onorat cu premii naţionale şi internaţionale 

pentru predare la nivel univeristar şi postuniversitar, precum şi pentru traducerile sale.  

Mihaela Melinte-Dobrinescu este director 

științific și cercetător științific gradul I la INCD de 

Geologie și Geoecologie Marină (GEOECOMAR) 

din București, coordonând proiecte naţionale (IDEI, 

Parteneriate) şi internaţionale (FP7, IGCP-UNESCO). 

A organizat și condus expediţii științifice internaționale 

cu nava de cercetări Mare Nigrum pe Marea Neagră. 

Se ocupă de investigaţii asupra geo-ecosistemelor 

marine, datări pe baza algelor marine calcaroase, 

stabilirea unor noi situri geologice şi paleontologice 

protejate în ţara noastră, pentru constituirea unor noi 

geoparcuri naţionale, precum și de geo-ecologia 

lacului Tuzla și a unor zone afectate de lucrări miniere din Banat. Este vicepreşedinta 

ISEMMM (International Society of Environmental Micropaleontology, Meiobentology and 

Microbiology, Canada) și a fost președinta Asociaţiei Paleontologilor din România (2009-2013). 

Este editor invitat la editurile Elsevier și Geological Society of London.  

A publicat în jur de 20 de cărți și 150 lucrări științifice în domeniu. A obținut Premiul 

IGCP-UNESCO pentru contribuţii în domeniul geologiei – Științele Pământului (Brussels, 

1998); Premiul „Liviu Ionesi” al Societății Paleontologilor din România (2008) și Premiul 

Academiei Române (Secția de Științe Geonomice – Premiul „Gr. Cobălcescu”) în anul 2009.  
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Daniela-Mirela Pleșoianu este lector la 

Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole, 

din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța. 

Absolventă a Facultății de Științe ale Naturii și 

Științe Agricole, din cadrul Universității „Ovidius” 

din Constanța, specializarea Geografie (1999-2003), 

a urmat apoi Masteratul „Ingineria construcțiilor 

portuare” (2005-2006) din cadrul Universității 

„Ovidius” din Constanța, Facultatea de Construcții. 

În perioada 2007-2011 a urmat Școala Doctorală 

„Simion Mehedinți” a Universității din București. 

A publicat, în colaborare sau ca unic autor, lucrări destinate publicului larg și 

studenților precum: Geografia Continentelor – Particularități regionale, autori Marian 

Marin, Marius Lungu, Anca-Nicoleta Albu, Daniela Pleșoianu, Ion Marin, la Editura 

Universitară, București, 2008; Hidrologie generală Daniela Pleșoianu, Editura Universitaria, 

Craiova, 2017. De asemenea, a publicat articole științifice ce abordează teme de geografie 

fizică, geografie culturală sau turism.  

Ana-Maria Răducan este absolventă a 

programului de licență al secției de Filologie Clasică 

și a unui master de Studii Medievale din cadrul 

Facultății de Limbi Străine a Universității din 

București. Titlul de doctor l-a obținut la 

Universitatea din București în anul 2015, cu o teză 

despre erosul mistic la Sfântul Simeon Noul Teolog, 

lucrare răsplătită cu premiul Ad Astra pentru 

excelență în cercetarea doctorală.  

A avut stagii de cercetare la Central 

European University (Budapesta), EHESS (Franța), 

Accademia di Romania a Roma, Institutul Român de 

Cultură și Cercetare Umanistică (Veneția). 
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Interesele sale de cercetare converg spre literatura și societatea bizantină din perioada 

medie, cu atenție specială asupra moștenirii culturale a Antichității.  

În prezent este expert în cultură romană și bizantină la Institutul de Studii Avansate 

pentru Cultura și Civilizația Levantului. Printre contribuțiile sale, pot fi amintite: Semnificații 

ale termenului eros la Sfântul Simeon Noul Teolog (Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, 

Centrul de Studii Transilvane, 2015), Viețile poetului: Publius Ovidius Naso în dramaturgia 

românească (studiu introductiv, Bacău, Ed. Vicovia, 2017), Dan Slușanschi. Portret de 

clasicist (co-editor, Oradea, Ed. Ratio et Revelatio, 2019). 

Marius Skolka este conferențiar 

universitar în cadrul Departamentului de 

Științe Naturale al Facultății de Științe ale 

Naturii și Științe Agricole, Universitatea 

„Ovidius” din Constanța și doctor în Biologie 

(taxonomie animală).  

Expertizele și domeniile sale de 

competență sunt: Zoologia nevertebratelor, 

Sistematica nevertebratelor, Entomologie, 

Evoluționism, Specii invazive, Zoodiversitate, 

Diversitate antropică, la specializările Biologie, Ecologie și protecția mediului, Agricultură, 

Horticultură și la programul de master Conservarea biodiversității.  

Din anul 1990 desfășoară o activitate de cercetare în domeniul conservării 

biodiversității în ecosisteme terestre și marine, în biologia și ecologia speciilor invazive, în 

taxonomia și sistematica unor grupe de nevertebrate.  

În urma cercetărilor efectuate a identificat un număr de zece specii invazive noi 

pentru fauna Mării Negre, a Dobrogei și a României.  
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Bartłomiej Szmoniewski este cercetător 

științific al Institutului de Arheologie și Etnologie al 

Academiei Polone, filiala Cracovia. Deține un 

doctorat în arheologie la Institutul de Arheologie și 

Etnologie al Academiei Polone, filiala Varșovia, cu 

tema „La production des objets de parures et 

vestimentaires de métal non ferreux dans le 

territoire des Slaves entre le Vème et le VIIème 

siècle notre ère”. A fost bursier în Japonia, la Japan 

Society Promotion of Sciences, Tokyo, apoi visiting 

professor la Universitatea Soka din Tokyo. 

Din anul 2008 până în prezent a efectuat săpături arheologice în România, în zona 

Dobrogei, împreună cu dr. Valentina Voinea, în cadrul mai multor proiecte interacademice, 

ultimul (care este în curs de derulare) purtând titlul Central Dobrudja – Landscape 

Changes and Human-Environment Interactions from Neolithic to the Ottoman Empire times.  

Este autor a cinci cărți și 150 de articole publicate în Polonia, România, Rusia, Japonia, 

China, Anglia, SUA, Ucraina și Germania și coautor al cărții The Velestino Hoard – Casting 

Light on the Byzantine „Dark Ages”, Springer International Publishing, 2019. 

Iuliana Titov și-a început în anul 1996 

activitatea în cadrul Muzeului de Etnografie, secție 

a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă 

Simion” Tulcea, fiind, de-a lungul anilor, 

conservator de colecție, muzeograf, responsabil 

științific sau membru în numeroase colective de 

cercetare științifică, iar din anul 2012 coordonează 

activitatea Muzeului de Etnografie și Artă Populară 

în calitate de șef-serviciu. În anul 2014 a obținut 

diploma de doctor în domeniul istorie cu teza:  

Relația majoritari-minoritari etnici în Dobrogea 

de Nord, pe care a publicat-o în anul 2015.  
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În anul 2017 a obținut acreditarea Ministerului Culturii ca expert de bunuri cu 

semnificaţie etnografică/textile, port popular, ocupaţii şi meşteşuguri din judeţul Tulcea.  

Este autor și co-autor a opt volume științifice cu teme de etnografie și a peste 50 de 

articole în reviste și publicații de specialitate. 

Valentina Mihaela Voinea este cercetător 

științific II și secretar științific la Muzeul de Istorie 

Naţională şi Arheologie din Constanţa și profesor 

asociat la Facultatea de Istorie şi Științe Politice, 

Universitatea „Ovidius” din Constanța. Este doctor în 

istorie (2003) al Institutului de Arheologie „Vasile 

Pârvan” al Academiei Române cu teza: Ceramica 

complexului cultural Gumelniţa-Karanovo VI. Fazele 

A1 şi A2. Specializarea sa este neo-eneoliticul din 

spațiul sud-est european. A fost responsabil științific al șantierului arheologic Insula La 

Ostrov (L. Taşaul, Năvodari, jud. Constanţa) în perioada 1999-2012 și, în prezent, al 

şantierului arheologic de la Cheia, comuna Grădina, județul Constanţa.  

Printre publicațiile sale se numără: Ceramica complexului cultural Gumelniţa-Karanovo 

VI. Fazele A1 şi A2, Constanţa, 2005; From the Alps to the Balkans (Bulgaria, Greece and

Rumania), vol. JADE, Objéts-signes et interprétations sociales des jades alpins dans 

l’Europe néolithique, tome 3, 2017; Dynamique de l'habitation Néolithique jusqu’au début de 

la période Médiévale dans la région Cheile Dobrogei – Vallée Casimcea, vol. Recherches 

croisées en Dobrogea, Annales. Académie Polonaise de Sciences, Centre Scientifique à Paris 

vol. 15, 2013; Cattle and sheep herding at Cheia, Romania, at the turn of the fifth millenium 

cal B.C.: a view from stable isotope analysis, vol. Early Farmers. The View From 

Archaelogy and Science, British Academy, vol. 198, 2014. 






