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ABsTrACT: This article is a short description of the third edition of 
the National Scientific Symposium „Dimitrie Ghika – Comănești. In 
memoriam” which was held on the 17th of August 2013 at the Arte and 
Ethnography Museum in Comănești, Bacau County, Romania.
The main themes were: „Dimitrie Ghika – Comănești and his contem‑
poraries” and „Dimitrie Ghika’s Europe and our Europe”. The event 
was organized by History of Science Division of Romanian Committee 
for History and Philosophy of Science and Techniques from Romanian 
Academy, „Dimitrie Ghika‑ Comănești” Cultural and Scientific 
Association (ONG), „Dimitrie Ghika” High School, „Europe Direct 
Comăneşti” and Comăneşti Town Hall, which was the major sponsor 
of the event.
KEYWOrDs: paper, symposium, local values, academic.

Ediția a treia a Simpozionul Științific Național „Dimitrie Ghika – 
Comănești. In memoriam”, ce a avut loc în 17 august 2013, având ca teme: 
„Dimitrie Ghika – Comănești și contemporanii săi” și „Europa lui Dimitrie 
Ghika – Comănești și Europa noastră” s‑a desfășurat la Muzeul de Etnografie 
şi Artă „Dimitrie Ghika” din Comăneşti în perioada Zilelor Oraşului 
Comăneşti.

Personalitățile de marcă ale științei și culturii românești prezente la 
acest eveniment au fost: acad. Gleb Drăgan, preşedinte al Secţiei de Ştiinţe 
Tehnice a Academiei Române; preşedinte al Diviziei de Istoria Ştiinţei 
(D.I.S.) a Comitetului Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii 
(C.R.I.F.S.T.) al Academiei Române, Pompiliu Manea, prof. dr. ing., mem‑
bru de onoare al Academiei de Științe Medicale din România, Doina 
Rogobete, dr. ing., Universitatea Politehnică din București, Valentin Marin, 
dr. col. (r), secretar științific al C.R.I.F.S.T. al Academiei Române, Adrian 
Jicu, lector universitar dr., Universitatea „Vasile Alecsandri”, Bacău, prof. 
Neculai Moghior, specialist în istorie militară, expert în istoria știinţei şi 

1 Profesor la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, președinte al Asociației Cul‑
tural Științifice „Dimitrie Ghika – Comănești”, membru asociat al Diviziei de Istoria 
Științei a C.R.I.F.T.S. al Academiei Române.
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tehnicii, col.(r) Paul Valerian Timofte, Ion Balcan insp. gen. adj., ISJ Bacău, 
Florin Cozma, insp. pentru implementarea descentralizării instituționale, 
ISJ Bacău ș.a. 

Foto: Instantaneu surprins în timpul defașurării lucrărilor simpozionului (de 
la stânga la dreapta: ing. Dorina Rogobete, prof. dr. ing. Pompiliu Manea, acad. Gleb 

Drăgan, ec. Viorel Miron – primarul orașului Comănești și dr. Valentin Marin)

După cuvântul de deschidere și mulțumirile adresate invitaților de 
catre primarul orașului Comanești, ec. Viorel Miron, a urmat prezentarea 
celor peste 20 de comunicări, din cele 55 de lucrări transmise pentru acest 
eveniment, având subiecte ca: păstrarea identității poporului român, 
promovarea tradițiilor locale și a valorilor naționale, momente ale cultu‑
rii, religiei și istoriei locale fiind abordate atat de reputați universitari și 
academicieni, cât și de cadre didactice, elevi și personalități ale orașului 
Comănești. Noutatea acestei ediții a fost apariția secțiunii pentru tineret 
în care elevii Colegiului Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești au avut ocazia 
să prezinte comunicări legate de cele două teme și să dovedească măiestria 
în arta fotografică prin expoziția de fotografie „De la prispă până în grindă, 
meșteșug popular pe Valea Trotușului”, coordonată de dir. adj. prof. Petriţa 
Bîlbîe, autor: Nicolae Popa. 

S‑au remarcat câteva apariții editoriale care merită toate felicitările 
pentru pasiunea și perseverența celor implicați în promovarea valorilor 
autentice, ale culturii și spiritualității neamului nostru românesc: „De la 
bunici la strănepoți. Tradiții și obiceiuri de pe Valea Trotușului – Culegere 
de texte populare” (prof. Lavinia Misăilă, prof. Silvia – Maria Munteanu), 
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„Comănești – Istoria modernă a unei comunități cu tradiție” (Emilia 
Caloianu, Ana – Maria Botezatu) și, nu în ultimul rând, numărul doi al 
revistei COLUMNA, publicație anuală a Asociației Cultural – Științifice 
„Dimitrie Ghika – Comănești”, supliment al revistei Studii si comunicări 
/ D.I.S. a Diviziei de Istoria Științei a C.R.I.F.S.T. al Academiei Române.

Asociația Cultural Științifică „Dimitrie Ghika‑ Comănești” împreună 
cu partenerii săi s‑a preocupat de promovarea valorilor locale evidenţiind 
tezaurul istoric, cultural, și natural ale întregii zone pentru a îl face cunoscut 
publicului larg şi, de ce nu, pentru a constitui un punct de atracţie pentru 
toţi aceia care, în peregrinările lor, se vor abate şi pe Valea Trotuşului. 
Avem un bogat patrimoniu istoric, cultural și natural iar misiunea noastră 
este să îl punem în valoare și să conștientizăm tânăra generație de misiunea 
ce îi revine mai departe!

Sperăm ca această colaborare dintre Comitetul Român pentru Istoria 
şi Filosofia Știinţei şi Tehnicii al Academiei Române, Asociația Cultural 
Științifică „Dimitrie Ghika‑ Comănești”, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” 
Comăneşti, Centrul de Informare Europeană „Europe Direct Comăneşti” 
și Primăria Oraşului Comăneşti să continue pentru reușita unor astfel de 
evenimente ce promovează valorile naționale, tradițiile și cultura locală, 
unde societatea își găsește instrumentele de a se proiecta într‑un context 
european.




