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În deschiderea lucrărilor celei de-a XVIII-a Sesiuni ştiinŃifice naŃionale cu 

tema „Criza economico-financiară: dimensiuni şi interferenŃe”, desfăşurată în 
Bucureşti, în zilele de 29-30 mai 2009 la UCDC, prof. univ. dr. Victor Crăciun – 
preşedintele Ligii SpiritualităŃii Românilor de Pretutindeni - aprecia 
Universitatea noastră ca fiind un minunat centru de cultură şi educaŃie, o 
splendoare ştiinŃifică a învăŃământului superior românesc. Este o sintagmă 
inspirată, care ne onorează şi, în acelaşi timp, ne responsabilizează pe noi, cei 
care ne desfăşurăm activitatea didactică şi de cercetare în această Universitate.  

Într-adevăr, ceea ce caracterizează instituŃia noastră este o puternică 
efervescenŃă creativă, manifestată atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al 
studenŃilor. Există o preocupare constantă în acest sens, obiectivată prin 
desfăşurarea unor activităŃi diverse, prin implicarea în proiecte complexe, menite 
să stimuleze atât activitatea de cercetare fundamentală cât şi aplicativă. 

Exista o competiŃie la nivelul facultăŃilor privind numărul publicaŃiilor, 
calitatea acestora, în fiecare an, cadrele didactice care desfăşoară activităŃi de curs 
şi seminar realizând numeroase lucrări ştiinŃifice şi metodice: cărŃi, monografii, 
suporturi de curs, îndrumare metodologice etc., adevărate instrumente 
operaŃionale în sprijinul pregătirii studenŃilor.  

Coordonatele activităŃii noastre ştiinŃifice vizează, de asemenea, activităŃi de 
cerc, sesiuni ştiinŃifice pentru profesori şi studenŃi, dezbateri, mese rotunde, 
conferinŃe pe diverse teme, schimburi de experienŃă etc.; periodic, au loc întâlniri 
cu personalităŃi din diverse zone ale ştiinŃei şi, implicit, culturii româneşti şi 
occidentale, veritabile sărbători ale spiritului pentru instituŃia noastră. 

În acest an universitar, universitatea noastră a acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa Preşedintelui Republicii Cehia (Václav Klaus) şi Preşedintelui 
Republicii Serbia (Boris Tadici). Sunt gesturi ştiinŃifice care fac cunoscută 
Universitatea noastră în lume, înscriindu-se, astfel, ca un puternic sector de 
cercetare universitară, ca o instituŃie serioasă, cu un potenŃial creativ remarcabil. 

ApariŃia acestei reviste intitulată sugestiv ,,Cogito” este un eveniment 
editorial de excepŃie, care demonstrează preocuparea specială pentru activitatea 
de cercetare ştiinŃifică şi filosofică din comunitatea noastră academică. Acest fapt 
a atras participarea, cu studii şi articole, la realizarea primului număr a unor 
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distinşi academicieni, prof. univ. dr. ca Alexandru Boboc (Univ. Bucureşti), 
Teodor Dima (Univ.Al.I.Cuza, Iaşi), precum şi a unor cadre didactice remarcabile 
atât din Universitatea noastră cât şi din alte instituŃii de învăŃământ superior din 
Bucureşti, Iaşi şi din străinătate.  

MulŃumesc, în primul rând, mentorilor mei, marilor profesori şi cercetători 
autentici în filosofie şi logică, domnilor Alexandru Boboc şi Teodor Dima, cu 
contribuŃii recunoscute în Ńară şi în străinătate, personalităŃi care s-au aşezat 
organic într-o tradiŃie strălucită, pe a cărei traiectorie dăinuie figuri luminoase ca 
Titu Maiorescu, Ion Petrovici, Nae Ionescu, ori Petre Botezatu. 

Astfel, este o mare onoare pentru Universitatea noastră, dar şi o şansă 
extraordinară, pentru mine, de a colabora cu unii dintre cei mai mari specialişti, 
în domeniul filosofiei şi logicii, fapt care nu poate decât să mă determine la o 
permanentă perfecŃionare profesională. 

MulŃumesc tuturor pentru încredere, sprijin şi disponibilitatea pentru 
realizarea acestui proiect complex, pe care mi-l doresc de lungă durată şi de mare 
anvergură ştiinŃifică şi filosofică. 

MulŃumesc conducerii UniversităŃii Creştine ,,Dimitrie Cantemir”, domnului 
Preşedinte fondator prof. univ. dr. Mumcilo Luburici şi doamnei Rector, prof. 
univ. dr. Corina Dumitrescu, pentru efortul magnific de a crea această instituŃie 
de excepŃie, fără de care apariŃia acestei reviste nu ar fi fost posibilă. 

 
 

Editor şef, 
Conf. univ.dr. Gabriela PohoaŃă 

 

 


