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Cuvânt înainte 

 
Proiectul de cercetare Filosofie şi Economie – iniţiat, în anul 2015, de către domnul 
prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc – reprezintă o colaborare ştiinţifică ambiţioasă 
între Academia de Studii de Economice din Bucureşti, prin Departamentul de 
Filosofie şi Ştiinţe Socioumane şi apoi, începând cu 2016, prin Centrul de Cercetări 
al Departamentului de Filosofie şi Ştiinţe Socioumane, şi Institutul de Filosofie şi 
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, din cadrul Academiei Române, sub 
conducerea acad. Alexandru Surdu. Drept urmare, au rezultat o serie de volume cu 
acelaşi titlu, întrunind studii semnate de cercetători din diferite domenii ştiinţifice, 
care se bucură de subtitluri generoase: în 2015 – Teme şi realităţi contemporane –, 
în 2016 – Etică şi raţionalitate economică –, respectiv în 2017 – Sensuri ale 
utilităţii în ştiinţele socioumane. 

Acest al patrulea tom, Filosofie şi Economie. Temeiuri axiologice ale 
comportamentului economic, reuneşte texte care pun accentul pe imperativele 
valorico-normative care structurează praxis-ul economic în lumea contemporană. 
Studiile cuprinse în volum constituie încercări de a ilustra modalităţile prin care, 
dincolo de dimensiunea etică şi meta-etică, reflecţia de tip filosofic oferă 
deschiderile necesare pentru abordarea comportamentului economic din 
perspectiva valorilor fiinţei umane în integralitatea sa.  

În acest sens, volumul propune o incursiune, din perspectivă trans-
disciplinară şi pluri-disciplinară, în problematica extrem de sensibilă a raportului 
dintre valoarea economică (care se referă la materialitate, cantitate, raritate etc.) şi 
valorile propriu-zis calitative, prescriptive, nemateriale, dar omniprezente, care 
constituie bagajul abstract tangibil, ideal şi meta-ideal deopotrivă, ce sancţionează 
comportamentul uman, în general, şi pe cel economic în special. Concluzia majoră 
care se desprinde în urma lecturării studiilor prezente în volum este că, dincolo de 
câmpul efectiv al activităţilor de producţie, repartiţie, schimb şi consum, 
comportamentului economic trebuie să îi fie atribuită sau asociată dimensiunea 
valorică a afectivităţii, a convenţiilor morale, filosofice sau religioase pentru a fi 
înţeles adecvat.  

Se cuvine să mulţumim domnului prof. univ. dr. Vasile Macoviciuc pentru 
sprijinul permanent acordat materializării acestei lucrări şi doamnei dr. Simona 
Buşoi, directorul Editurii Academiei de Studii Economice, pentru priceperea şi 
atenţia dedicate îngrijirii şi publicării la timp a volumului nostru.  
 
 

Conf. univ. dr. Loredana Cornelia Boşca 
Conf. univ. dr. Lucia Ovidia Vreja 
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