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Școala ca mod de viață
Stimaţi profesori ai Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești,
Iubiți studenți,
Dragi invitați,
Sunt momente în viață care te marchează profund, care îți modelează nu numai
maniera în care te raportezi la lume, la valori, la credințe, ci și comportamentul cotidian, în
special cel determinat de meseria aleasă și practicată. Momente însemnate din propria mea
carieră şi a multora dintre colegii aflaţi în această sală sunt legate de personalitatea și
activitatea laureatului de astăzi, profesorul Marin Dinu.
Așa cum l-am cunoscut și îl cunosc pe profesorul Marin Dinu, în atât de diversele
ipostaze evocate de toți cei care au vorbit până acum, nu pot să nu constat că biografia şi
bibliografia sa este pe deplin consonantă cu cele mai valoroase tradiții ale Academiei de
Studii Economice, cu întregul învățământ superior economic din țara noastră și cu
tendințele dominante în materie de formare a economiștilor de înaltă calificare pe plan
mondial.
Fie că ne referim la truda sa neîntreruptă sesizăm limpede că profesorul Marin Dinu a
refuzat constant și coerent să se alinieze nu numai diferitelor „mode”, ci a înotat mereu
„împotriva curentului”, pentru deschideri conceptuale inspirate, izvorâte din realități
palpabile la scară micro, macro, mezo și mondoeconomică. Lecturile sale vaste,
desfășurate în spirit critic, propriu demersului științific autentic, adică un spirit critic
constructiv, au fost și sunt sublimate nu doar în cunoștințele împărtășite studenților,
masteranzilor, doctoranzilor și cursanților post-doctoranzi, ci și în lucrările sale care ocupă
rafturile bibliotecilor, la loc de onoare aflându-se, în primul rând, ASE.
În termeni sobri, CV-ul domniei sale include astfel de consemnări precum inițiativa
înființării primei școli post-doctorale a Academiei de Studii Economice, exercitarea cu
determinare științifico-civică a funcției de decan al Facultății de Economie Teoretică și
Aplicată, de director al Departamentului de Economie și Politici Economice din ASE, de
membru în Senatul Universității noastre. Ceea ce am remarcat și am reținut în mod cu totul
deosebit a fost faptul că în toate aceste calități, odată cu fructificarea unor aptitudini
manageriale de excepție, s-a dovedit a fi un foarte bun coleg, solidar cu toate cauzele
drepte cu care a fost confruntat și neînduplecat adversar al imposturii, al extremismelor de
orice fel, de la cele așa-zis teoretice până la comportamentele de zi cu zi.

Nu vreau și nici n-ar avea sens idealizarea stărilor de fapt și de spirit din învățământul
nostru superior cu profil economic. Nu trebuie să spun celor prezenți la acest moment
festiv că nu avem niciun motiv să nu reliefăm meritele reale ale unui dascăl, ale unui
coleg, ale unui prieten, care ne oferă permanent, cu o consecvență demnă de admirat, surse
de meditație şi exemple palpabile privind rostul profesorilor nu numai în lumea educației,
ci și în viața societății în ansamblul ei.
Ca profesor autentic ești preocupat, chiar obsedat, de calitatea expunerii sistematice,
metodice, atractive a cunoștințelor, de modul în care sunt însușite. De regulă, dificultățile
cu care ești confruntat în procesul împlinirii acestui deziderat reprezintă şi un puternic
impuls în efortul de a dezlega dilemele, de a diminua aria incertitudinilor, de a rezolva
contradicțiile, de a reduce decalajul dintre intenții și rezultate.
Am găsit, totdeauna, înțelegerea necesară, solidaritatea de comuniune sufletească în
inițierea și derularea unor acțiuni menite să contribuie şi la soluționarea problemelor grave
în domenii tradiționale, cum este satul românesc.. Participarea sa la un ciclu de dezbateri
consacrate acestor teme vitale a fost nu numai consistentă, ci și profund încurajatoare
pentru cultivarea unor concepte racordate la modernitate. Refuzul profesorului Dinu de a
adopta o atitudine falselor tradiționalisme ne-a ajutat și ne ajută, în chip definitoriu, să ne
depășim obișnuințele și să ne manifestăm ca intelectuali publici, conștienți de marile
răspunderi pe care le avem, în primul rând, ca formatori de specialiști la nivelul
exigențelor societății bazate pe cunoaștere.
În această ordine de idei, mă simt obligat să mă refer şi la concepția profesorului
Marin Dinu referitoare la relațiile dintre generații. Ar fi o probă de ipocrizie – iertați-mi
formula frustă – să nu recunoaștem că noi, dascălii suntem permanent confruntați cu
provocările determinate de succesiunea generațiilor, de specificul fiecăreia dintre ele, cu
situații conflictuale, cu dificultăți de percepere a schimbărilor din sfera mentalităților, ca
priorități profesionale și existențiale. Este o temă pe care profesorul Dinu nu numai că n-a
ocolit-o, ci a abordat-o frontal, cu un curaj intelectual demn de urmat. A pus accentul pe
ceea ce a reprezentat și reprezintă continuitatea proceselor de dezvoltare și de
modernizare, pe modul în care generațiile precedente au predat ștafeta consensului
național și social, demonstrând convingător că numai atunci când s-a pus în valoare ceea
ce ne unește au fost posibile reale împliniri în plan individual, familial, de comunitate
profesională și de identitate națională.
Fără îndoială, contează enorm legăturile sufleteşti dintre dascăl și studenți, dintre
profesor și cursanții de la toate nivelurile de pregătire, de la cele liceale până la cele postdoctorale. În această privință, nu există, desigur, „rețete”. O experiență de peste un secol
confirmă că la Academia de Studii Economice o impresionantă pleiadă de profesori s-a
manifestat, în aceste raporturi între generații, în modalități specifice determinate de
personalitatea fiecăruia. Au existat și există, însă, standarde care au definit exercitarea
funcţiei de profesor a tuturor celor care au meritat și merită acest onorant și, totodată,
responsabilizant statut. În ceea ce a făcut și face profesorul Marin Dinu în ipostaza sa

didactică reprezintă nu numai valorizarea a ceea ce înseamnă farmecul personal, ci și
capacitatea de a da din sine şi de la sine nu numai cunoștințe, ci și conștiință.
Aceste merite incontestabile au fost recunoscute, consacrate și prețuite cu ocazia
decernării Diplomei „Virgil Madgearu” cu medalia de aur, echivalentul titlului de Doctor
Honoris Causa pentru cadrele didactice ale Academiei de Studii Economice.
Atunci am luat cuvântul – în calitate de rector al ASE – și mi-am exprimat, în manieră
neprotocolară, impusă de înseși legile colegialității și prieteniei sincere, sentimentele mele
de admirație și respect față de profesorul Marin Dinu. Momentul de față reprezintă încă un
prilej de a exprima aceleaşi trainice şi nealterate sentimente. Ceea ce a realizat profesorul
Marin Dinu prin noua sa lucrare reprezintă o sursă excepțională de reflecţii asupra unor
teme tulburătoare din toate unghiurile de vedere. Am spus și o reafirm, profesorul Marin
Dinu a făcut din școală un mod de viață. Este imposibil să ni-l închipuim altfel decât în
calitate de profesor. Nu ex-catedra, ci implicat, până în străfundurile ființei sale, în
formarea noilor generații de specialiști în economie, sub semnul unor exigențe pe care le
respectă, în primul rând, în ceea ce privește propria persoană. Într-o lume în care
impostura, duplicitatea, fariseismul, alte tare de caracter impietează asupra modului în care
se împlineşte dezideratul unei economii centrate pe OM, este tonic să beneficiem de
sprijinul său competent şi necondiţionat în demersurile noastre, ale celor de la ASE, ale
Dvs., cadrele didactice ale Universității Petrol-Gaze din Ploieşti, ca, de altfel, ale
întregului învățământ superior românesc, îndreptate spre formarea de specialiști necesari
nu numai prezentului, ci și viitorului, specialişti care să răspundă cerințelor societății
bazate pe cunoaștere, idealurilor umaniste din totdeauna ale poporului român, ale întregii
omeniri.
Felicitări, DOMNULE PROFESOR, pentru titlul academic care vi se conferă astăzi,
odată cu reafirmarea dorinței, mai cu seamă, a voinței de a vă urma pilduitoarea dv.
biografie profesională și, mai presus de toate, umană. Este chiar esența conceptului
„Stare-de-Bine”, pe care l-ați elaborat și îl promovați cu o determinare și o competență –
la rândul lor – exemplare. Felicitări și să auzim numai de BINE!

