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Cuvânt înainte 

 

 Acest volum apare în prelungirea unei îndelungate şi prolifice colaborări 

între membrii Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane din Academia de 

Studii Economice, al cărui Director este prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, şi cei ai 

Institutului de Filosofie şi Psihologie ,,Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei 

Române, condus de acad. Alexandru Surdu, actual Vicepreşedinte al Academiei 

Române. Colaborarea a fost înlesnită şi de faptul că unii dintre membrii 

departamentului nostru au calitatea de cercetători ştiinţifici ai institutului 

menţionat (prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc, conf. univ. dr. Sergiu Bălan şi conf. 

univ. dr. Ştefan-Dominic Georgescu). Totodată, majoritatea membrilor 

Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane au colaborat sistematic la 

volumele şi revistele editate sub egida Institutului de Filosofie şi Psihologie 

,,Constantin Rădulescu-Motru”, implicându-se în teme de cercetare fundamentală 

care fac obiectul unor preocupări comune pe termen lung.  

 Proiectului nostru li s-a alăturat un număr semnificativ de cadre didactice 

din Academia de Studii Economice care armonizează cercetarea economică de 

strictă specialitate cu interogaţii care subîntind reflecţia de tip filosofic. Mai mult, 

tema generală pe care am ales-o – Filosofie şi Economie. Teme şi realităţi 

contemporane – a reuşit să stimuleze iniţiative de colaborare pe teme diverse şi 

liber alese, astfel încât să se obţină – fără planuri iniţiale rigide – un relief coerent, 

mozaicat, neinhibat, al zonelor de confluenţă şi complementaritate ce pot constitui 

direcţii încurajatoare pentru viitoare proiecte teoretice inter-, pluri- şi 

transdisciplinare.  

 Arhitectura ideatică a volumului este evidenţiată prin circumscrierea unor 

câmpuri tematice largi, astfel încât, dincolo de diversitatea conţinuturilor 

exprimate, să iasă în evidenţă o anumită unitate de substrat, în care 

compatibilitatea abordărilor plurale – şi, deopotrivă, individualizate – să anunţe 

potenţiale direcţii de evoluţie, comunicare şi angajare ale cercetării ştiinţifice 

multidisciplinare sau de frontieră.   

 Un prim grupaj, intitulat Homo œconomicus: ipostaze teoretico-

metodologice, adună laolaltă texte cu un pronunţat caracter filosofic, speculativ, 

semnificative pentru explicitarea paradigmei homo œconomicus în afara 

discursului riguros specializat, propriu ştiinţelor economice. Chiar şi acele texte 

care par îndepărtate de registrul tematicii propuse reuşesc să alcătuiască ,,pretexte” 

pentru posibile unghiuri de analiză a omului economic şi a filosofiei sale de viaţă. 

 În prelungire firească, secţiunea intitulată Multiculturalism şi globalizare 

economică aduce în centrul atenţiei realităţi socio-economice actuale: globalizarea 

economică şi implicaţiile sale în plan cultural şi uman; perspectiva postmodernă 

asupra valorilor tradiţionale şi moderne; tensiunile dintre pluralitatea culturilor şi 
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recentele strategii de dezvoltare durabilă; specificitatea experienţelor istorice locale 

şi, evident, a spaţiului românesc etc. 

 Decupajul final – Etică şi Economie – reuneşte acele texte care studiază, 

dincolo de dimensiunea eticii filosofice şi a meta-eticii, modalităţile prin care 

cugetarea filosofică oferă deschideri necesare pentru abordarea practicilor 

economice – fie acestea de marketing, management, publicitate etc. – din 

perspectiva consecinţelor asupra fiinţei umane în integralitatea sa. Fondul 

interogativ latent al acestor texte, cu o dimensiune empirică mult mai accentuată, 

îndeamnă la reconsiderarea structurilor conceptuale cu generalitate filosofică: deşi 

par speculaţii fără utilitate imediată, arhitecturile ideatice care au marcat istoria 

gândirii umane reuşesc să întemeieze strategii şi discursuri prin care fiinţa umană 

îşi gestionează efectiv viaţa cotidiană – individuală şi colectivă – în toate 

dimensiunile sale. 

 În numele tuturor celor care au contribuit la acest volum, coordonatorii 

doresc să mulţumească în mod special doamnei dr. Simona Buşoi, Directorul 

Editurii ASE, pentru eforturile depuse la redactarea lucrării de faţă. Suntem siguri 

că fără meticuloasa contribuţie a domniei-sale, unitatea finală a volumului, 

armonizarea ideilor, precum şi finalizarea editorială efectivă a volumului ar fi avut 

de suferit. Este vorba, fără îndoială, de eforturile nobile ale unui mare iubitor şi 

făcător de carte. 

 

 

Loredana Cornelia Boşca 

Lucia Ovidia Vreja 

 




