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 În data de 16 mai 2019, alături de elevii clasei a IV-a A de la Liceul 
Teoretic Lucian Blaga Constanţa, însoţiţi de câţiva părinţi, am pornit să 
descoperim locuri istorice ale Constanţei, în contextul abordării acestor 
conţinuri la ora de istorie. Ce poate fi mai atractiv, dar şi util decât o 
lecţie aplicată în centrul oraşului, dar şi în zona peninsulară a cetăţii 
Tomisului?

 Şi iată ce ne-am propus: Şi iată ce ne-am propus:

 O vizită ghidată a Muzeului Marinei Române (str. Traian)

 Un tur pietonal cu plecare din inima oraşului – Parcul Arheologic 
Constanţa



Bricul  Mircea
(nava şcoală)

Istoria paraşutismului 
românesc

Participarea la cel de 
Al Doilea Război Mondial

Parcul expoziţional al muzeului



 Plecând din Parcul Arheologic, unde am admirat Monumentul Victoriei 
(care glorifică biruinţa românilor asupra fascismului), ne-am îndreptat paşii 
către copia Lupoaicei cu puii (Lupa Capitolina) şi Muzeul de Artă Populară.

 Am coborât, pe str. Vasile Alecsandri, spre mare (bd. Mircea cel Bătrân) şi am 
găsit în dreapta Biserica Greacă Metamorphosis, precum şi Teatrul pentru 
Copii Elpis. În imediata apropiere ne-a făcut plăcere să descoperim stradela 
Vântului, str. Marcus Aurelius şi str. Callatis (nume istorice cunoscute sau 
mai puţin cunoscute).



De aici nu a mai fost mult până 
în Piaţa Ovidiu , încărcată de 
monumente istorice: Muzeul de 
Istorie Naţională şi Arheologie, 
Edificiul Roman cu Mozaic, 
statuia poetului exilat Ovidiu, 
Casa Hrisicos, Hotel Mercur 
(astăzi sediul Băncii Naţionale 
Române).

Înaintând pe strada         
Arhiepiscopiei am 
întâlnit impresionanta 
Moschee Carol I.



Virând dreapta, pe strada Dianei, am descoperit o veche şi faimoasă stradă a 
Constanţei din perioada regală: strada Nicolae Titulescu. La tot pasul poţi întâlni 
monumente istorice atestate de tăbliţele fixate pe ziduri. Am regăsit aici Casa cu lei, 
Hotel Intim (unde Eminescu a poposit 10 zile în vara lui 1882), Biserica Catolică Sf. 
Anton, Casa Embiricos, Casa Manicatide.



Plimbarea pe str. Titulescu ne-a adus la picioarele statuii inginerului Anghel Saligny, 
artizanul Portului Constanţa. Am pornit agale pe bd. Regina Elisabeta şi de aici pe 
faleza Cazinoului.

La întoarcere paşii ne-au purtat prin faţa Liceului Mihai Eminescu, şi el monument 
istoric, apoi am admirat complexul de clădiri al Palatului Regal (astăzi sediile unor 
instituţii constănţene: Cercul Militar, Tribunalul, Judecătoria). Reveniţi în Parcul 
Arheologic, am încheiat lecţia noastră de istorie la bustul primarului Constanţei, Ion 
Bănescu,  în faţa Hărţii aşezărilor antice din Dobrogea şi a bustului marelui arheolog 
român Vasile Pârvan.

Te iubim, Constanţa!


