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Dragi Colegi, 

 

Memoria socială este esențială pentru stabilirea identității fiecăruia în 
parte și a tuturor la un loc. Memoria este calea, mai dreaptă sau mai 
întortocheată, pe care au mers cei de-o seamă cu noi.  

Profesia noastră are memoria ei pe care trebuie să o menținem vie. 
Într-o lume prea grăbită, nu știm prea bine care ne este trecutul, uităm 
de memorie, uităm de legătura cu rădăcinile noastre istorice. De  fapt, 
orice om, ca și orice profesie, își trage seva din ceea ce a realizat în 
trecut.  

Când AFER, împreună cu AGER și SRS au decis să instituie Ziua 
Profesorului de Economie odată cu Ziua Economiștilor s-a uitat la 
trecutul memorabil al științei economice și profesiei de economist. 
Acesta este reprezentat de profesorul Ion Ghica care în urmă cu 173 
de ani, când a ținut primul curs universitar de economie politică la 
Academia Mihăileană din Iași, a datat actul de naștere pe acest 
teritoriu a Economiei ca știință și a economistului ca dascăl și 
specialist. 

Desigur, este vorba de o valoare sentimentală, de o recunoaștere a 
începutului, de prețuire a părintelui spiritual al profesiei noastre, pe 
care ASE îl serbează mâine, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la 
naștere (chiar dacă domnul profesor s-a născut pe 12 august 1816). 
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Ion Ghica are de ce să fie prețuit și urmat ca exemplu dacă ne uităm la 
ceea ce a scris, multe sunt citatele care ar trebui cunoscute de către noi 
toți, am ales doar câteva – citez – „Datoria noastră este de a scrie 
după povăţuirea unei convingeri, luminată printr-o cercetare adâncă 
şi serioasă, curată de interes personal, care să nu se conducă de 
opiniuni  la care se intersectează amorul său propriu, iubirea de 
popularitate, ura sau afecţiunea către persoane sau clase”.  

Spusele lui Ion Ghica sunt actuale și astăzi, dovadă a bunelor auspicii 
sub care a debutat meseria de profesor de economie în România. 
Personal cred că opera înaintașilor este ghidul drumului nostru către 
performanță în învățământ și cercetare.  

De aceea, voi propune organelor colegiale de conducere ale ASE să 
luăm ințiativa republicării operei economice a lui Ion Ghica și, 
împreună cu AFER, să edităm o colecție cu cele mai importante cărți 
ale marilor noștrii înaintași. Cred că această măsură ne-ar spori 
reperele nostre spirituale care să ne ferească de rătăciri în profesie. 

Totodată, cred că a venit timpul să reintroducem în programele nostre 
de învățământ studiul gândirii economice românești. Vă rog, dragi 
colegi, să ne gândim la o astfel de inițiativă a AFER.  

Citez din nou din profesorul Ion Ghica: „Ca să poată cerceta cineva 
chestiunile economice și sociale din punctul de vedere al principiilor 
abstracte și fenomenelor caracteristice societăților, să caute legile 
care guvernează apariția acestor fenomene, trebuie să aibă spiritul 
liber; este vorba de o lucrare de competența economiștilor de 
profesie, a oamenilor de știință”.  

Atât dezvoltarea minții studenților, cât și cercetarea științifică au 
nevoie, mai mult decât oricând, de acest îndemn. Nimic nu poate fi 
mai necesar decât o știință economică aplicată cunoașterii cauzelor 
profunde ale realităților românești, a acelora care generează, de 
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exemplu,  exodul din economia românească și influenței venite din 
afara țării. 

Cuvintele lui Ion Ghica sunt tăiate cu laserul unei minții atașate 
binelui acestei țări, ale unui adevărat patriot.  

Citez din nou ca pe o concluzie: ”Ar fi de dorit ca publiciştii noştri să 
facă mai puţină politică şi mai multă economie. Românii de toate 
clasele nu ar avea decât să câştige prin aceasta”. 

Dragi Colegi, 

Să ne încărcăm cu energia înaintașilor, să le urmăm pilda și să 
facem din profesia noastră de dascăli în economie resursa 
catalizatoare pentru apărarea interesului national și pentru 
dezvoltarea țării. 

La mulți ani! 
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