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CULTURAL AND SCIENTIFIC EVENTS (IX)
ABSTRACT: The present paper tries to bring into attention 10th edition
of the International Scientific and Cultural Symposium „Dimitrie Ghika
– Comănești”, with the theme „Creativity and innovation in pandemic
times”. As every year, the symposium was moderated by the mayor of
Comănești, econ. Viorel Miron and prof. Lavinia Misăila, President of
the Cultural-Scientific Association „Dimitrie Ghika – Comănești”, the
main organizer of this prestigious event.
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Ediţia a zecea a Simpozionului Internaţional Știinţific și Cultural
„Dimitrie Ghika – Comănești”, cu tema „Creativitate și inovare în vremuri
de pandemie”, s-a desfășurat sâmbătă, 1 august 2020, la Palatul „Dimitrie
Ghika” din Comănești.
Ca în fiecare an, simpozionul a fost moderat de către primarul orașului
Comănești, ec. Viorel Miron și de prof. Lavinia Misăilă, președintele
Asociaţiei cultural-știinţifice „Dimitrie Ghika – Comănești”, principalul
organizator al acestei prestigioase manifestări. În contextul restricţiilor
impuse de pandemia de COVID–19, simpozionul s-a desfășurat cu prezenă
fizică în sala coloanelor de la palatul Dimitrie Ghika din Comănești, în
prezent Muzeul de Artă și Etnografie „Dimitrie Ghika”, cât și în sistem de
videoconferinţă, unii participanţi susţinând comunicări on-line.
Trebuie precizat faptul că una dintre cele mai interesante prezenţe a
fost cea a academicianului Boris Draganov, membru titular al Academiei
de Știinţe din Kiev (Ucraina), care în luna iunie a aceluiași an împlinise
100 de ani. Domnia sa, a adus un omagiu fratelui său geamăn, regreta‑
tul academician Gleb Drăgan (1920–2014), membru titular al Academiei
Române, președintele Secţiei de Știinţe Tehnice a forului academic, fon‑
datorul revistei „Columna”, publicaţie a Asociaţiei cultural-știinţifice
„Dimitrie Ghika-Comănești”, supliment cultural-ştiinţific al revistei Studii
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și Comunicări/DIS a Diviziei de Istoria Știinţei a CRIFST al Academiei
Române. Reputatul savant a participat la primele două ediţii ale simpozio‑
nului de la Comănești, din anii 2011 și 2012.
Printre invitaţii de marcă prezenţi la Comănești s-a numărat și prof.
univ. dr. Mioara Mandea – fizician, membru al Academiei Române, spe‑
cialist în geofizică, director de strategii și programe la Centrul Naţional de
Studii Spaţiale din Paris. Născută în Comănești, doamna Mioara Mandea
a urmat primele studii în orașul natal unde a și primit luni, 3 august 2020,
titlul de „Cetăţean de onoare”, cea mai înaltă distincţie civică. În plus,
evenimentul a avut ca invitaţi de seamă personalităţi marcante din partea
Academiei Române, dar și din lumea universitară. Dintre aceștia, se cuvine
a menţiona: dr. Dumitru MURARIU – membru corespondent al Academiei
Române, dr. în biologie, director al Institutului de Biologie al Academiei
Române, prim-vicepreședinte al CRIFST al Academiei Române, președinte
de onoare al Asociaţiei cultural știinţifice „Dimitrie Ghika-Comănești”;
acad. Viorel BADESCU –membru al Academiei Române; prof. dr. Mioara
MANDEA – manager al Centrului de Studii Spaţiale din Paris, președintele
Comitetului European de Fizica Pământului, membru al Academiei Române
de Știinţe; conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU – decan al Facultăţii de Biologie,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași; prof. univ. dr. Ghenadie Ciobanu
–membru titular al Academiei de Știinţe a Școlii Superioare din Ucraina,
membru de onoare al Academiei de Știinţe Tehnice din Romania.
Conform tradiţiei, invitaţii au fost întâmpinaţi de către primarul
orașului, econ. Viorel Miron, însoţit de alte oficialităţi ale urbei, iar cele
două simboluri ale ospitalităţii moldovenești – pâinea și sarea – au făcut
parte din festivitatea de primire.
Tema simpozionului a prilejuit o serie de comunicări deosebite, cu
abordări dintre cele mai diverse, precum „Date despre biologia noului
coronavirus COVID–19”, „Viaţa în vremea pandemiei”, „Societatea umană
în contextul pandemiei ideologice”, „Covid–19: informaţii false ca nou fac‑
tor de virulenţă”.
Cu această ocazie a fost prezentat numărul 9 al revistei „Columna” și au
fost acordate premiile acestei publicaţii, alături de cele oferite unor tineri
elevi comăneșteni de Centrul „Europe Direct Valea Trotușului Comănești”.
Partea artistică a simpozionului a fost susţinută de eleva Maya Malec din
Comănești, care a expus o serie de lucrări plastice cu tema „Hrănește-ţi
sufletul cu bine și frumosul va răsări”.
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Dr. Dumitru MURARIU a susţinut prima lucrare intitulată „Date des‑
pre biologia noului coronavirus COVID–19”, în care a prezentat cele mai
importante aspecte știinţifice referitoare la acest virus cu care se confruntă
întreaga omenire.
Prof. univ. dr. Mioara Mandea abordează un subiect de un interes
major pentru fiecare dintre noi, principalele proiecte spaţiale ale centrului
spaţial cu accent pe importanţa lor în dezvoltarea societăţii.
În altă ordine de idei, conf. dr. Lăcrămioara IVĂNESCU prezintă „Din
tainele lumii vii – fascinanta lume microscopică la plante”, un Proiect pri‑
vind Învăţământul Secundar (ROSE), desfășurat în timpil Școlii de vară
pentru știinţe: program punte pentru tranziţia de la liceu la universitate
(vara Știinţelor). Tema vă propune o incursiune în lumea plantelor acvatice
şi terestre pentru a cunoaşte câteva specii dar şi adaptări structurale ale
acestora la mediul de viaţă în care cresc, se dezvoltă şi se înmulţesc, folo‑
sind toate cunoştinţele acumulate de participanţi la şcoală, în principal, la
disciplina Biologie.
Un discurs bine documentat a expus econ. Romulus-Dan Busnea refe‑
rindu-se la diferite modalităţi de promovare a turismului din zona Văii
Trotușului.
Doamna ing. Maria Moghior-Trandafir prezintă cartea intitulată
Ferdinand II (vol. II), autorul fiind Neculai Moghior, cel care a redactat
lucrări fundamentale, remarcabil documentate, aducând noutăţi în dome‑
niul istoriei. Totodată, a fost un istoric cu o capacitate de analiză și sinteză
rar întâlnite. Unele dintre cărţile sale sunt dedicate perioadei Primului
Război Mondial și Marii Uniri. Neculai Moghior a fost membru fonda‑
tor a mai multor asociaţii, printre care și al Asociaţiei Cultural-Știinţifice
„Dimitrie Ghika” din Comănești. A avut o mare contribuţie la restaurarea
Cimitirului Internaţional al Eroilor din Comănești, inclusiv prin dotarea
monumentului cu cele două afeturi de tun și a fost „Cetăţean de Onoare”
al orașului, titlu oferit pentru întreaga sa activitate, pentru rezultatele obţi‑
nute de-a lungul întregii sale cariere și pentru că a reprezentat cu cinste
locul natal, atât în ţară, cât și în străinătate.
Domnul Valentin Marin, col. dr. (r.) și secretar știinţific al CRIFST
și doamna prof. drd. Misăilă Lavinia, inspector școlar general adjunct la
Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău și membru asociat al Diviziei de Istoria
Știinţei a CRIFST al Academiei Române, au elaborat „Proiectul editorial
COLUMNA 9”, prezentând importanţa acestei reviste, consiliul știinţific,
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studiile și comunicările publicate atât în varianta online a revistei, cât și în
cea letrică. Acest proiect editorial s-a dovedit unul cu adevărat îndrăzneţ,
presupunând o muncă permanentă astfel încât să aibă impactul naţional
și internaţional la care s-au gândit cei care au pus bazele acestui supliment
cultural-știinţific al revistei STUDII ȘI COMUNICĂRI/ DIS a Diviziei de
Istoria Știinţei a CRIFST al Academiei Române. Codurile ISSN ale revistei
reprezintă o recunoaștere din partea Bibliotecii Naţionale a României pri‑
vind promovarea culturii scrise.
Dincolo de articolele știinţifice, revista cuprinde secţiuni dedicate
personalităţilor, didacticii, recenziilor, dar și secţiunea pentru tineret
„Dintre sute de catarge” sau aceea dedicată cronicii „Manifestări culturalștiinţifice”. În anul 2019, revista a fost acceptată în baza internaţională
de date a Central and Eastern European online Library (CEEOL), https://
www.ceeol.com/, devenind un vector de imagine și în plan internaţional.
Apariţia revistei COLUMNA a constituit un vis confirmat și a fost deter‑
minată de strădania academicianului Gleb Drăgan căruia i se aduce un
omagiu postum la 100 de ani de la naștere, punctându-se cele mai impor‑
tante aspecte ale activităţii știinţifice și didactice întreprinse de această
personalitate a culturii românești. Să nu omitem faptul că acesta a absolvit
Facultatea de Electrotehnică a Școlii Politehnice din Timișoara ca șef de pro‑
moţie, cu menţiunea Magna cum laude. A fost numit inginer-șef la Centrala
industrială a energiei electrice, fiind pe rând cercetător al Institutului de
studii proiectări energetice, decan al Facultăţii de Energetică din cadrul
Institutului Politehnic din București, șeful Laboratorului de Tehnica ten‑
siunilor înalte de la Institutul de Energetică al Academiei Române. Pe
lângă coordonarea unor tratate și dicţionare din domeniul tehnic, publică
două lucrări de memorialistică, devenind membru titular al Academiei
Române și al Academiei de Știinţe Tehnice din Republica Moldova, iar
în anul 2000, va primi Ordinul Naţional pentru Merit în grad de cava‑
ler. Activitatea știinţifică impresionantă este evidenţiată de către doamna
Misăilă Lavinia care aduce în prim-plan publicaţiile pe care le-a coordonat
această personalitate polivalentă, întrucât a îmbinat armonios domeniul
tehnic cu artele vizuale sau cu talentul de fin caricaturist.
Sub titlul „O lacrimă de gând și suflet” se conturează și portretul aca‑
demicianului Boris Draganov, membru în consiliul știinţific al revistei
Columna, doctor în știinţe tehnice, fratele geamăn al fondatorului revistei
mai sus menţionate. Prin teza sa de licenţă, se aduc contribuţii originale
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în domeniul termotehnicii, iar în 1949 devine doctor în știinţe tehnice,
ulterior fiind conferenţiar la Catedra de Energie Tehnică a Universităţii de
Știinţe Agricole din Kiev și profesor universitar în 1975. Este de domeniul
evidenţei faptul că acest mare cercetător a desfășurat o muncă asiduă, pre‑
gătind 21 de doctori sau publicând peste 400 de lucrări știinţifice, 22 de
manuale, fiind autorul a 22 de brevete. Intervenţia domniei sale în cadrul
simpozionului a fost una emoţionantă, deoarece și-a adus aminte de munca
asiduă a fratelui său, de acţiunile desfășurate de acesta în numele tehnicii
– cea mai mare pasiune a celor doi fraţi, dar și de relaţia pe care academi‑
cianul Gleb Drăgan a avut-o cu oamenii din orașul de pe Valea Trotușului
care i-au admirat activitatea știinţifică și l-au primit întotdeauna cu braţele
deschise.
Acad. Boris DRAGANOV, membru în Consiliul știinţific al revistei
Columna, din Kiev, Ukraina, a primit Premiul acad. Gleb Drăgan, din partea
revistei Columna cu prilejul împlinirii vârstei de 100 de ani și pentru o
activitate știinţifică deosebită.
Premiile anuale ale revistei Columna au fost acordate și doamnelor
prof. dr. Munteanu Silvia Maria și Oică (căs. Iancu) Iuliana, pentru con‑
tribuţia adusă la realizarea și promovarea Revistei Columna (Premiul prof.
dr. Pompiliu Manea) și studentei la Facultatea de Litere a Universităţii
Transilvania, Gorgiana Elena Hanganu pentru publicaţiile literare (Premiul
Dimitrie Ghika).
În cadrul simpozionului are loc un concurs dedicat elevilor, fiind
înscris în Calendarul Activităţilor Educative Regionale și Interjudeţene
2020, (CAERI) al Ministerului Educaţiei Naţionale, nr. 26149/12.02.2020,
la poziţia 267, pag. 10, Anexa 2, OMEC nr. 5597/16.12.2019. Organizatorul
concursului este Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti în partene‑
riat cu Asociaţia Cultural Știinţifică „Dimitrie Ghika-Comănești”, Centrul
de Informare Europeană Europe Direct Valea Trotușului Comăneşti,
Comitetul Român de Istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii (CRIFST) al
Academiei Române și Primăria Oraşului Comăneşti. Concursul se adre‑
sează elevilor din învăţământul gimnazial și liceal pasionaţi de știinţă,
tehnică, istorie și artă. De aceea, secţiunea dedicată tinerilor a fost repre‑
zentată cu succes de elevii liceului comăneștean, coordonaţi de cadre
didactice preocupate de actele culturale, dar și de liceeni de la diferite
instituţii din ţară.
O fostă elevă a Colegiului Tehnic „D. Ghika” Comănești, actualmente
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studentă la Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania Brașov,
Hanganu Georgiana Elena, autoare a unor interesante cărţi de ficţiune,
a captat atenţia publicului cu prezentarea propriului roman „La ora soa‑
relui apune”. Eleva Bianca Mititelu a prezentat lucrarea „Viaţa în vremea
pandemiei”, raportându-se atât la tema simpozionului, cât și la contextul
actual. Vlad Mihai, un alt elev al Colegiului Tehnic D. Ghika Comănești, a
realizat un soft educaţional pe care îl promovează în cadrul simpozionului.
Elevă a Liceului Teoretic „Spiru Haret” Moinești, Alexandra Ardeleanu
este interesată de „COVID 19: informaţii false ca nou factor de virulenţă”,
iar Iulia Alexandra Mihai, elevă a aceluiași liceu, realizează o incursiune
în „Universul Cunoașterii”. Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Tecuci,
judeţul Galaţi, este preocupată de o temă cu valenţe filosofice „Viitorul
este mult mai aproape…”
Ca în fiecare an, subprefectul judeţului Bacău, ing. Narcis Jitaru, în
calitate de fost coordonator al Centrului Europe Direct Valea Trotușului
Comănești, a acordat premii și menţiuni celor mai bune lucrări ale ele‑
vilor participanţi la Concursul Interjudeţean Universul cunoașterii. Acest
moment festiv s-a realizat și cu ajutorul sponsorului evenimentului și
anume CAR Progresul CFR Comănești, o instituţie mereu aproape de
manifestările culturale ce se derulează la nivelul orașului și nu numai.
Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Cultural Știinţifică „Dimitrie
Ghika – Comănești”, Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Valea
Trotușului Comănești”, Primăria orașului Comănești, Academia Română
prin Comitetul Român de Istoria și Filosofia Știinţei și Tehnicii și a avut
ca parteneri, Inspectoratul Școlar al Judeţului Bacău, Colegiul Tehnic
„Dimitrie Ghika” din Comănești, Biblioteca Orășenească Comănești,
Serviciul Public Judeţean pentru Promovarea Turismului şi Coordonarea
Activităţii de Salvamont Bacău, cotidianul „Deșteptarea”.
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Foto 1: Participanţii la ediţia a X-a a Simpozionului Internaţional
Știinţific și Cultural „Dimitrie Ghika – Comănești” pe scările Muzeului
de Artă și Etnografie „Dimitrie Ghika” din Comănești.
De la stânga la dreapta în rândul 1: 1. Ing. Jitaru Narcis, subprefect al judeţului Bacău;
2. Prof. Șișca Laura Maria, director Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Comănești,
consilier local; 3. Ec. Viorel Miron, Primar al Orașului Comănești; 4. Prof. dr. Mioara
Mandea, manager Centrul de Studii Spaţiale Paris, Președintele Comitetului European
de Fizica Pământului, membru al Academiei Române de Știinţe; 5. Ec. Baciu Gheorghe,
Primar al Orașului Slănic-Moldova; 6. Prof. Misăilă Lavinia, inspector școlar general
adjunct la Inspectoratul Școlar Judeţean Bacău, membru asociat al Diviziei de Istoria
Știinţei a CRIFST al Academiei Române, președinte al Asociaţiei și Cultural Știinţifice
„Dimitrie Ghika – Comănești”.

