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Gabriela PohoaŃGabriela PohoaŃGabriela PohoaŃGabriela PohoaŃăăăă    
 

În perioada 21-22 octombrie 2010 s-au desfăşurat la Universitatea Creştină „Dimitrie 
Cantemir” din Bucureşti lucrările ConferinŃei ştiinŃifice internaŃionale „Opera lui Dimitrie „Opera lui Dimitrie „Opera lui Dimitrie „Opera lui Dimitrie 
Cantemir Cantemir Cantemir Cantemir ---- simbol al convergenŃei civilizaŃiilor”. simbol al convergenŃei civilizaŃiilor”. simbol al convergenŃei civilizaŃiilor”. simbol al convergenŃei civilizaŃiilor”.    

La acest eveniment au participat peste 80 de profesori universitari doctori, academicieni, 
cercetători din Ńară şi din străinătate, reprezentanŃi de prestigiu ai Academiei Române, ai 
Academiei de ŞtiinŃe din Republica Moldova, profesori universitari doctori, cercetători din 
România (Institutul de filosofie şi psihologie „Constantin Rădulescu–Motru”, Academia 
Română), din FederaŃia Rusă şi din Turcia, cunoscători ai vieŃii şi operei lui Dimitrie 
Cantemir. 

Deschiderea ConferinŃei a avut loc în Aula Magna a UniversităŃii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, instituŃie cu un real prestigiu academic în peisajul educaŃional românesc, evaluată 
instituŃional de către ARACIS, în iulie 2010, cu „grad de încredere ridicat”, cel mai înalt 
calificativ care poate fi acordat unei universităŃi în România. 

Lucrările ConferinŃei au fost deschise de către Preşedintele UniversităŃiiPreşedintele UniversităŃiiPreşedintele UniversităŃiiPreşedintele UniversităŃii Creştine Creştine Creştine Creştine 
„Dimitrie Cante„Dimitrie Cante„Dimitrie Cante„Dimitrie Cantemir”, profesor universitar doctor Momcilo Luburicimir”, profesor universitar doctor Momcilo Luburicimir”, profesor universitar doctor Momcilo Luburicimir”, profesor universitar doctor Momcilo Luburici, care a susŃinut cu maximă 
generozitate intelectuală această amplă manifestare ştiinŃifică. 

ŞedinŃa Plenară a ConferinŃei a fost prezidată de către Rectorul UniversităŃii Creştine Rectorul UniversităŃii Creştine Rectorul UniversităŃii Creştine Rectorul UniversităŃii Creştine 
„Dimitrie Cantemir„Dimitrie Cantemir„Dimitrie Cantemir„Dimitrie Cantemir”, profprofprofprofesor universitar doctor Corinaesor universitar doctor Corinaesor universitar doctor Corinaesor universitar doctor Corina Adriana Dumitrescu Adriana Dumitrescu Adriana Dumitrescu Adriana Dumitrescu – protagonista 
acestei acŃiuni de referinŃă în viaŃa UniversităŃii. 

Cunoscătoare de excepŃie a vieŃii şi operei lui Dimitrie Cantemir, profesor universitar 
doctor Corina Adriana Dumitrescu s-a referit la „PPPPrinŃul filosof”rinŃul filosof”rinŃul filosof”rinŃul filosof” din din din din  perspectiva umanismului perspectiva umanismului perspectiva umanismului perspectiva umanismului 
creştin european,creştin european,creştin european,creştin european, considerându-l un model veritabil de gânditor umanist, nuanŃând astfel, în 
mod inegalabil, implicaŃiile profunde ale lui Dimitrie Cantemir în gândirea europeană 
modernă. 

Au mai luat cuvântul în Plenul ConferinŃei: academician Dan Berindeiacademician Dan Berindeiacademician Dan Berindeiacademician Dan Berindei (vicepreşedinte al vicepreşedinte al vicepreşedinte al vicepreşedinte al 
Academiei RomâneAcademiei RomâneAcademiei RomâneAcademiei Române), care s-a referit la Dimitrie Cantemir dinDimitrie Cantemir dinDimitrie Cantemir dinDimitrie Cantemir din perspectiva modernităŃiiperspectiva modernităŃiiperspectiva modernităŃiiperspectiva modernităŃii,,,, 
academician Alexandru Surduacademician Alexandru Surduacademician Alexandru Surduacademician Alexandru Surdu (preşedintelepreşedintelepreşedintelepreşedintele SecŃiei de Filosofie a Academiei RomâneSecŃiei de Filosofie a Academiei RomâneSecŃiei de Filosofie a Academiei RomâneSecŃiei de Filosofie a Academiei Române) care a 
prezentat o veritabilă expunere despre „Logica lui„Logica lui„Logica lui„Logica lui Dimitrie Cantemir şi ecourile ei în opera Dimitrie Cantemir şi ecourile ei în opera Dimitrie Cantemir şi ecourile ei în opera Dimitrie Cantemir şi ecourile ei în opera 
literarliterarliterarliterarăăăă”, academician Gheorghe VlăduŃescuacademician Gheorghe VlăduŃescuacademician Gheorghe VlăduŃescuacademician Gheorghe VlăduŃescu, care a subliniat contribuŃia lui Dimitrie Cantemir 
în domeniul limbii române, argumentând tema: „„„„Limbajul filosofic în Istoria IeroglLimbajul filosofic în Istoria IeroglLimbajul filosofic în Istoria IeroglLimbajul filosofic în Istoria Ieroglifică”.ifică”.ifică”.ifică”. 

O surpriză a prezentărilor în plen a constituit-o expunerea de excepŃie a profesorului profesorului profesorului profesorului 
universitar doctor Constantin Barbuuniversitar doctor Constantin Barbuuniversitar doctor Constantin Barbuuniversitar doctor Constantin Barbu (Universitatea Craiova),(Universitatea Craiova),(Universitatea Craiova),(Universitatea Craiova), veritabil cercetător al vieŃii şi 
operei lui Dimitrie Cantemir, cel care a descoperit manuscrisele lui Dimitrie Cantemir şi care 
face eforturi susŃinute pentru redarea acestora circuitului cultural european. 

Impresionantă a fost comunicarea mărturisire a academicianului Andreiacademicianului Andreiacademicianului Andreiacademicianului Andrei Eşanu, Eşanu, Eşanu, Eşanu, 
Academia de ŞtiinŃe, Republica MoldovaAcademia de ŞtiinŃe, Republica MoldovaAcademia de ŞtiinŃe, Republica MoldovaAcademia de ŞtiinŃe, Republica Moldova care a vorbit despre „ContribuŃiContribuŃiContribuŃiContribuŃia lui Antioha lui Antioha lui Antioha lui Antioh 
Cantemir la editarea şi receptarea operei lui Dimitrie Cantemir în cultura europeanăCantemir la editarea şi receptarea operei lui Dimitrie Cantemir în cultura europeanăCantemir la editarea şi receptarea operei lui Dimitrie Cantemir în cultura europeanăCantemir la editarea şi receptarea operei lui Dimitrie Cantemir în cultura europeană”. 

Au mai luat cuvântul profesor universitar doctor Mihai Maxim, Directorulprofesor universitar doctor Mihai Maxim, Directorulprofesor universitar doctor Mihai Maxim, Directorulprofesor universitar doctor Mihai Maxim, Directorul Centrului Centrului Centrului Centrului 



cultural „Dimitrie Cantemir” din Istanbulcultural „Dimitrie Cantemir” din Istanbulcultural „Dimitrie Cantemir” din Istanbulcultural „Dimitrie Cantemir” din Istanbul, care a prezentat, prin punerea în lumină a unor 
documente inedite, comunicarea: „„„„Spre un alt Cantemir. Documente şiSpre un alt Cantemir. Documente şiSpre un alt Cantemir. Documente şiSpre un alt Cantemir. Documente şi interpretări noi în interpretări noi în interpretări noi în interpretări noi în 
lumina investigaŃiilor din arhivele turceşti”,lumina investigaŃiilor din arhivele turceşti”,lumina investigaŃiilor din arhivele turceşti”,lumina investigaŃiilor din arhivele turceşti”, profesor universitar doctor Cristianprofesor universitar doctor Cristianprofesor universitar doctor Cristianprofesor universitar doctor Cristian Dumitrescu, Dumitrescu, Dumitrescu, Dumitrescu, 
Preşedintele Comisiei de ÎnvăŃământ, ŞtiinŃă Tineret şPreşedintele Comisiei de ÎnvăŃământ, ŞtiinŃă Tineret şPreşedintele Comisiei de ÎnvăŃământ, ŞtiinŃă Tineret şPreşedintele Comisiei de ÎnvăŃământ, ŞtiinŃă Tineret şi Sport i Sport i Sport i Sport din Camera DeputaŃilor 
Parlamentul României, a cărui lucrare a avut ca temă: „Viziunea europeană asupra educaŃiei „Viziunea europeană asupra educaŃiei „Viziunea europeană asupra educaŃiei „Viziunea europeană asupra educaŃiei 
din perspectiva lui Dimitrie Cantemirdin perspectiva lui Dimitrie Cantemirdin perspectiva lui Dimitrie Cantemirdin perspectiva lui Dimitrie Cantemir”, care a realizat o excepŃională obiectivare în condiŃiile 
prezentului european a concepŃiei lui Dimitrie Cantemir despre educaŃie; nu în ultimul rând, s-
a impus comunicarea doamnei profesor universitar doctor Sehvor Beşirogluprofesor universitar doctor Sehvor Beşirogluprofesor universitar doctor Sehvor Beşirogluprofesor universitar doctor Sehvor Beşiroglu (Turcia)(Turcia)(Turcia)(Turcia) despre 
„„„„Dimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie Cantemir – muzicianulmuzicianulmuzicianulmuzicianul” ” ” ” (teoretician şi practician, prezentare realizată cu ilustraŃii 
muzicale). 

 
CCCCOMUNICĂRI ÎN ŞEDINłE PARALELEOMUNICĂRI ÎN ŞEDINłE PARALELEOMUNICĂRI ÎN ŞEDINłE PARALELEOMUNICĂRI ÎN ŞEDINłE PARALELE    

 
Lucrările conferinŃei au continuat pe secŃiuni desfăşurându-se în şedinŃe paralele pe 

temele: istorie, filosofie, logică, sociologie, psihologie, matematică, literatură, etnologie, ştiinŃe 
juridice, muzicologie, pedagogie, realizându-se astfel, o abordare inter şi transdisciplinară a 
operei lui Dimitrie Cantemir în cadrul celor trei secŃiuni: Filosofie Filosofie Filosofie Filosofie/Istorie/EducaŃieIstorie/EducaŃieIstorie/EducaŃieIstorie/EducaŃie. 

SecŃiunea de Filosofie a fost moderată de către conferenŃiar universitar doctor Gabriela conferenŃiar universitar doctor Gabriela conferenŃiar universitar doctor Gabriela conferenŃiar universitar doctor Gabriela 
PohoaŃăPohoaŃăPohoaŃăPohoaŃă (redactor-şef al revistelor de cercetare ştiinŃifică Cogito şi Euromentor (Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir”) alături de renumitul profesor universitar doctor, academicianul profesor universitar doctor, academicianul profesor universitar doctor, academicianul profesor universitar doctor, academicianul 
Alexandru BobocAlexandru BobocAlexandru BobocAlexandru Boboc; SecŃiunea de istorie a fost prezidată de către profesor universitarprofesor universitarprofesor universitarprofesor universitar doctor  doctor  doctor  doctor 
Constantin Hlihor (decanul facultăŃii de istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir),Constantin Hlihor (decanul facultăŃii de istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir),Constantin Hlihor (decanul facultăŃii de istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir),Constantin Hlihor (decanul facultăŃii de istorie, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir), 
SecŃiunea de EducaŃie a fost moderată de către conferenŃiar universitar doctor Gabriel Năstase conferenŃiar universitar doctor Gabriel Năstase conferenŃiar universitar doctor Gabriel Năstase conferenŃiar universitar doctor Gabriel Năstase 
(Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”)(Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”)(Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”)(Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”) şi academicianacademicianacademicianacademicianul Victor Ghilaş (Republica ul Victor Ghilaş (Republica ul Victor Ghilaş (Republica ul Victor Ghilaş (Republica 
Moldova).Moldova).Moldova).Moldova).    

În cadrul SecŃiunii de filosofie, lucrările s-au impus prin profunzimea abordării, grad de 
elaborare, rigurozitatea prezentării.  

Deschiderea secŃiunii de Filosofie a fost onorată de prezenŃa Angelei Botez (doctor Angelei Botez (doctor Angelei Botez (doctor Angelei Botez (doctor 
cerccerccerccercetător ştiinŃific principal I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescuetător ştiinŃific principal I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescuetător ştiinŃific principal I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescuetător ştiinŃific principal I la Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu----
Motru”, redactorMotru”, redactorMotru”, redactorMotru”, redactor----şef al şef al şef al şef al „Revistei de Filosofie” şi la  şi la  şi la  şi la „Revue Roumaine de Philosophie”, care a 
prezentat comunicarea despre „GiudeŃul sufletului cu trupul”, argumentând relaŃia dintre trup 
şi suflet, atât ca problemă filosofică fundamentală, cât mai ales, din perspectiva    Divanului lui 
Dimitrie Cantemir; profesor universitar doctor Ion Buleiprofesor universitar doctor Ion Buleiprofesor universitar doctor Ion Buleiprofesor universitar doctor Ion Bulei (director al(director al(director al(director al Institutului de ŞtiinŃe Institutului de ŞtiinŃe Institutului de ŞtiinŃe Institutului de ŞtiinŃe 
politice şi RelaŃii InternaŃionalpolitice şi RelaŃii InternaŃionalpolitice şi RelaŃii InternaŃionalpolitice şi RelaŃii InternaŃionale, Academia Română)e, Academia Română)e, Academia Română)e, Academia Română) a realizat o strălucită argumentare 
istorico-filosofică a modelului Cantemir în culturamodelului Cantemir în culturamodelului Cantemir în culturamodelului Cantemir în cultura românăromânăromânăromână; profesor universitar doctor Ioan profesor universitar doctor Ioan profesor universitar doctor Ioan profesor universitar doctor Ioan 
RoşcaRoşcaRoşcaRoşca (decanul FacultăŃii de Filosofie, Universitatea Spiru Haret) a vorbit despre „Divanul” „Divanul” „Divanul” „Divanul” 
lui Dimitrielui Dimitrielui Dimitrielui Dimitrie CCCCantemir din perspectiva umanismului renascentistantemir din perspectiva umanismului renascentistantemir din perspectiva umanismului renascentistantemir din perspectiva umanismului renascentist, lector universitar doctor lector universitar doctor lector universitar doctor lector universitar doctor 
Daniel MaziluDaniel MaziluDaniel MaziluDaniel Mazilu (UCDC) a prezentat comunicarea: InfluenŃe stoice şi neoplatoniceInfluenŃe stoice şi neoplatoniceInfluenŃe stoice şi neoplatoniceInfluenŃe stoice şi neoplatonice în 
„Divanul” lui Dimitrie Cantemir„Divanul” lui Dimitrie Cantemir„Divanul” lui Dimitrie Cantemir„Divanul” lui Dimitrie Cantemir; doctor Lorena Pavaran Stuparudoctor Lorena Pavaran Stuparudoctor Lorena Pavaran Stuparudoctor Lorena Pavaran Stuparu (Institutul de ŞtiinŃe 
politice şi RelaŃii internaŃionale) a prezentat comunicarea: CercetareaCercetareaCercetareaCercetarea naturală a monarhiilor naturală a monarhiilor naturală a monarhiilor naturală a monarhiilor 
sau despre filosofia istoriei la Dimitrie Cantemirsau despre filosofia istoriei la Dimitrie Cantemirsau despre filosofia istoriei la Dimitrie Cantemirsau despre filosofia istoriei la Dimitrie Cantemir; preparator Nicolae Drăguşinpreparator Nicolae Drăguşinpreparator Nicolae Drăguşinpreparator Nicolae Drăguşin (UCDC) a 
vorbit despre Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir Dimitrie Cantemir –––– un un un un umanist în epoca baroculuiumanist în epoca baroculuiumanist în epoca baroculuiumanist în epoca barocului; conferenŃiar univerconferenŃiar univerconferenŃiar univerconferenŃiar universitarsitarsitarsitar 
doctor Sorin Mitulescudoctor Sorin Mitulescudoctor Sorin Mitulescudoctor Sorin Mitulescu şi conferenŃiar universitar doctor Ion BobocconferenŃiar universitar doctor Ion BobocconferenŃiar universitar doctor Ion BobocconferenŃiar universitar doctor Ion Boboc (UCDC) au realizat şi 
prezentat o veritabilă cercetare sociologică a operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio cercetare sociologică a operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio cercetare sociologică a operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio cercetare sociologică a operei lui Dimitrie Cantemir „Descriptio 



Moldaviae”.Moldaviae”.Moldaviae”.Moldaviae”.    
Opera lui Dimitrie Cantemir a suscitat şi o abordare din perspectiva ştiinŃelor juridice: 

astfel, comunicările: „Unele aspecte privind justiŃia domnească şi precepteleUnele aspecte privind justiŃia domnească şi precepteleUnele aspecte privind justiŃia domnească şi precepteleUnele aspecte privind justiŃia domnească şi preceptele creştine în opera creştine în opera creştine în opera creştine în opera 
lui Dimitrie Cantemirlui Dimitrie Cantemirlui Dimitrie Cantemirlui Dimitrie Cantemir” (prezentată de către lector doctor Lucia UŃă lector doctor Lucia UŃă lector doctor Lucia UŃă lector doctor Lucia UŃă – UCDC şi „ConsideraŃii ConsideraŃii ConsideraŃii ConsideraŃii 
despre demnitatea umană relevată în opdespre demnitatea umană relevată în opdespre demnitatea umană relevată în opdespre demnitatea umană relevată în opera filosofică a luiera filosofică a luiera filosofică a luiera filosofică a lui Dimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie CantemirDimitrie Cantemir” prezentată de 
către conferenŃiar universitar doctor MconferenŃiar universitar doctor MconferenŃiar universitar doctor MconferenŃiar universitar doctor Mădălina Tomescu,Tomescu,Tomescu,Tomescu, UCDC, se circumscriu acestei 
abordări. 

SecŃiunea de filosofie a fost onorată, de asemenea, de prezenŃa de excepŃie a profesorului profesorului profesorului profesorului 
universitar doctuniversitar doctuniversitar doctuniversitar doctor Constantin Barbuor Constantin Barbuor Constantin Barbuor Constantin Barbu (Universitatea Craiova) care a vorbit despre Dimitrie Dimitrie Dimitrie Dimitrie 
Cantemir, Cantemir, Cantemir, Cantemir, „Principele mileniuluiPrincipele mileniuluiPrincipele mileniuluiPrincipele mileniului”, aducând în atenŃia auditorului informaŃii inedite despre 
viaŃa şi opera lui Dimitrie Cantemir, pledând pentru o receptare corectă a manuscriselor lui 
Dimitrie Cantemir în cultura românească şi în cea europeană; conferenŃiar universitar doctor conferenŃiar universitar doctor conferenŃiar universitar doctor conferenŃiar universitar doctor 
Gabriela PohoaŃăGabriela PohoaŃăGabriela PohoaŃăGabriela PohoaŃă îl pune în relaŃie pe Dimitrie Cantemir cu G. W. Leibniz, argumentând Dimitrie Cantemir cu G. W. Leibniz, argumentând Dimitrie Cantemir cu G. W. Leibniz, argumentând Dimitrie Cantemir cu G. W. Leibniz, argumentând 
vocaŃiavocaŃiavocaŃiavocaŃia europeană a celor doi gânditori din perspectiva enciclopedismuluieuropeană a celor doi gânditori din perspectiva enciclopedismuluieuropeană a celor doi gânditori din perspectiva enciclopedismuluieuropeană a celor doi gânditori din perspectiva enciclopedismului şi şi şi şi universalismului universalismului universalismului universalismului 
concepŃiilorconcepŃiilorconcepŃiilorconcepŃiilor acestora.acestora.acestora.acestora. Alte comunicări înscrise în programul secŃiunii de filosofie: „Divanul” „Divanul” „Divanul” „Divanul” ––––    
experienŃă istorică şi comunicare divinăexperienŃă istorică şi comunicare divinăexperienŃă istorică şi comunicare divinăexperienŃă istorică şi comunicare divină, autor: doctor Mihai Popa, Institutul de filosofie 
„Constantin Rădulescu Motru” (Academia Română), Dimensiunea teologică a operei lui Dimensiunea teologică a operei lui Dimensiunea teologică a operei lui Dimensiunea teologică a operei lui 
DimitrieDimitrieDimitrieDimitrie CantemirCantemirCantemirCantemir, autor: lector doctor Varlaam Merticariu (Universitatea „Al. I. Cuza”, 
Iaşi), Europenismul în opera lui Dimitrie CantemirEuropenismul în opera lui Dimitrie CantemirEuropenismul în opera lui Dimitrie CantemirEuropenismul în opera lui Dimitrie Cantemir, autor: profesor universitar doctor 
Constantin SchifirneŃ (Şcoala NaŃională de ŞtiinŃe Politice şi Administrative), Conceptul de Conceptul de Conceptul de Conceptul de 
cultură şi civilizaŃie în opera lui Dimitrie Cantemircultură şi civilizaŃie în opera lui Dimitrie Cantemircultură şi civilizaŃie în opera lui Dimitrie Cantemircultură şi civilizaŃie în opera lui Dimitrie Cantemir, autor: doctor Gheorghe Bobână 
(Universitatea de Stat din Chişinău, Republica Moldova), Sistema religiei mahomedane şi Sistema religiei mahomedane şi Sistema religiei mahomedane şi Sistema religiei mahomedane şi 
studiile orientale în secolulstudiile orientale în secolulstudiile orientale în secolulstudiile orientale în secolul al al al al XVIIXVIIXVIIXVII----lealealealea, autor: doctor Dragoş Popescu (Institutul de Filosofie, 
Academia Română). 

La SecŃiunea de Istorie au fost prezentate 33 de comunicări, iar la SecŃiunea de EducaŃie, 
22 de lucrări. 



Prin această manifestare ştiinŃifică de excepŃie, fondatorii UCDC,fondatorii UCDC,fondatorii UCDC,fondatorii UCDC, prof. univ. dr. prof. univ. dr. prof. univ. dr. prof. univ. dr. 
Momcilo Luburici (Preşedinte) şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (Rector)Momcilo Luburici (Preşedinte) şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (Rector)Momcilo Luburici (Preşedinte) şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (Rector)Momcilo Luburici (Preşedinte) şi prof. univ. dr. Corina Adriana Dumitrescu (Rector) au oferit 
o oportunitate extraordinară cadrelor didactice participante de a se valoriza şi demonstra 
astfel nivelul înalt de pregătire ştiinŃifică şi filosofică, prin prezentarea unor comunicări 
deosebite care au generat dezbateri de o consistenŃă şi profunzime ideatică extraordinare, 
conducând, în cele din urmă, înspre o nevoie de aprofundare a vieŃii şi a operei lui Dimitrie 
Cantemir.  

Comunicările susŃinute în cadrul secŃiunilor vor fi publicate în volumul ConferinŃei, în 
curs de apariŃie. 

Programul ConferinŃei a fost agrementat cu momente culturale de excepŃie, menite să 
ilustreze universalitatea lui Dimitrie Cantemir şi să creeze o atmosferă cantemiristă. În acest 
sens s-au desfăşurat în Aula Magna: întâlnirea lui Dan Puric cu studenŃii pe tema: Despre 
personalitatea lui Dimitrie Cantemir; Concert al orchestrelor de muzică barocă şi orientală a 
Conservatorului din Bucureşti, în program fiind cuprinse şi piese compuse de către Dimitrie 
Cantemir; Vizionarea filmului „Dimitrie Cantemir” prezentat de către Irina Margareta Nistor, 
critic de film şi de către academicianul Mihnea Gheorghiu, scenaristul acestui film. Apoi s-a 
realizat dialog cu protagoniştii filmului, artiştii Alexandru Repan şi Vlad Rădescu. Acest 
moment a fost urmat de concertul cameral susŃinut de trio Pro Arte alcătuit din violonist – 
Anda Petrovici, pianist – Nicolae LicareŃ, violoncenist – Marin Cazacu, membrii excepŃionali 
ai filarmonicii „George Enescu”. 

    
CONCLUZIICONCLUZIICONCLUZIICONCLUZII    
În şedinŃa plenară a ConferinŃei, Rectorul UniversităŃii, profesor universitar doctor 

Corina Adriana Dumitrescu a prezentat decizia conducerii universităŃii de a prelua în custodie 
de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” muzeul de istorie „Dimitrie Cantemir” din 
Istanbul şi, de asemenea, crearea în cadrul UCDC a unui centru interdisciplinar internaŃional 
„Dimitrie Cantemir” al cărui preşedinte onorific a fost desemnat, în plenul conferinŃei, domnul 
academician Andrei Eşeanu, Academia de ŞtiinŃe din Republica Moldova. 

 
 

                                                                     Gabriela PohoaŃGabriela PohoaŃGabriela PohoaŃGabriela PohoaŃăăăă    
 

 


