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ZIUA MONDIALĂ A 

FILOSOFIEI 

  La inițiativa Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă 
şi Cultură (UNESCO), anual, în cea de-a treia zi de joi a lunii 
noiembrie este marcată Ziua mondială a filosofiei pentru a reliefa 
rolul pe care îl are filosofia pentru dezvoltarea gândirii și culturii 
umane, precum și aportul său la împlinirea proiectelor individuale 
de viață, dar și la construirea unor societăți pe baza valorilor 
umanismului și responsabilității solidare.  

 Înainte de a fi o disciplină de studiu, filosofia este o practică zilnică 
capabilă să ne ofere o mai bună cunoaștere de sine, o perfecționare 
a exercițiului gândirii critice și reflexive, indispensabile situării 
lucide în cuprinsul lumii. 

 Mizând pe rigoare logică și corectitudine etică, stimulând 
confruntarea rațională a convingerilor și opiniilor, filosofia își află 
contribuția majoră la edificarea unor societăți pluraliste, tolerante și 
solidare, încurajând totodată dialoguri și apropieri între culturi. 

 Ediția 2021 a Zilei Mondiale a Filosofiei, invită întreaga lume să 
reflecteze la sensul realităților înăuntrul cărora ne situăm, 
subliniind, mai mult ca oricând, necesitatea recursului la reflecția 
filosofică pentru a face față multiplelor crize pe care le traversăm – 
sanitară, economică, energetică, climatică, dar și existențială.  

 Pandemia în curs aduce cu sine, de rând cu problemele propriu-zis 
de ordin medical și sanitar, un întreg set de probleme referitoare la 
condiția noastră umană, la coexistența noastră socială, la evaluarea 
și justificarea valorică a deciziilor și acțiunilor politice. În sensul 
acestor interpelări, filosofia e chemată să contribuie la depășirea 
crizei prin stimulrarea reflecției critice asupra problemelor etice, 
sociale și politice, prezente deja în societățile noastre, dar pe care 
pandemia le-a acutizat și radicalizat. 

 Ziua Mondială a Filosofie devine astfel ocazia de a celebra astăzi 
mai mult decât o disciplină universitară sau o materie academică, ci 
un mod de a fi în lume și o manieră de a răspunde diverselor 
provocări la adresa existenței și coexistenței noastre. 

 
În perioada 15-20 noiembrie 2021, Departamentul Filosofie și Antropologie  

a organizat o serie de activități dedicate zilei UNESCO a Filosofiei, marcată  

tradițional în a treia zi de joi a lunii noiembrie. 

 



LECȚIA PUBLICĂ  

SUSȚINUTĂ DE CONF. UNIV., DR. CRISTIAN IFTODE 

(FACULTATEA DE FILOSOFIE, UNIVERSITTATEA DIN 

BUCUREȘTI): 

ETICA VIEŢII BUNE 

 

 Prelegerea a avut în atenție Etica vieții 

bune, fiind prilejuite de apariția recentă a 

noii cărți semnate de către domnul 

Cristian Iftode, cu titlul „Viața bună. O 

introducere în etică” (Editura Trei), ce are 

în atenție posibilitatea actuală de revenire 

la o etică a virtuții, așa cum a fost 

concepută de către antici, după o perioadă 

în care a fost substituită de filosofia 

morală a modernilor 

Cartea domnului Iftode  

ne invită să ne întrebăm  

dacă practicarea virtuților ne  

poate apropia astăzi de  

trăirea unei vieți bune,  

frumoase, libere și  

autentice.  

 

Conf. univ. dr.  

Cristian Iftode este  

specializat în filosofie  

greacă antică,  

etică, estetică, precum şi 

filosofie contemporană, cu  

un interes special  

pentru Michel Foucault. Studiile și cercetările sale acoperă numeroase  

problematici, printre care, mai recent, etică şi negociere interculturală,  

perspective filosofice asupra modernismului, antimodernismului,  

postmodernismului, precum şi privind relaţia dintre ştiinţele umaniste,  

filosofie şi viaţa practică. 

 

 



MASA ROTUNDĂ 

INTERUNIVERSITARĂ  

DESTINUL FILOSOFIEI ÎNTRE 

TRECUT ŞI PREZENT 

La Masa rotundă interuniversitară au participat studenții și masteranzii de la 

Universitatea de Stat din Moldova,  Universitatea Tehnică a Moldovei,  

Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice,  Universitatea de Stat de Medicină şi  

Farmacie „Nicolae Testemiţanu" și Universitatea din București. 

  

În cadrul acestei activități participanții au dezbătut mai multe teme filosofice 

cum ar fi: Absurdul – în preajma postmodernismului, Vulnerabilitatea 

pacientului în contextul pandemiei: Covid-19: o abordare etică, Conceptul  

de voință la Schopenhauer, Sensuri și accepțiuni ale ideii de libertate 



ACTIVITĂȚI DEDICATE COPIILOR 

Prin intermediul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării  

personale și a educației pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la  

finalitățile pragmatice ale societății actuale din Republica Moldova  

(coordonator: Eugenia Bogatu, dr., conf. univ.)  

au fost organizate 3 activități cu participarea copiilor: 
 

„Cum ne învață școala să gândim?” 

Atelier de filosofie pentru copii cu elevi din clasele a VI-a și a VII-a, pornind de la 

un fragment din romanul lui Matthew Lipman, Harry Stottlemeier’s Discovery. 

Facilitatori: 

Eryka Lang (Școala Gimnazială „Pia Brătianu” din București) 

lector dr. Marin Bălan (Filosofie a Universității din București) 

 

„Au roboții drepturi?” (București-Chișinău) 

Workshop de filosofie cu elevi din clasele a IX-a și a X-a 

Facilitator: prof. Laura Nicoleta Crețu (Liceul Teoretic „Ion Barbu” din București) 

Cu participarea studenților practicanți din Facultatea de Filosofie a Universității 

din București 

 

„Filosofia pentru copii și formarea competențelor sociale și civice în școala 

primară” (București-Chișinău) 

Conferință susținută de lector dr. Marin Bălan (Universitatea din București) 



CLUBUL SOCRATE 

SOCRATE ÎN BLUGI  

Grigore Flocea, absolvent al specialității Filosofie a vorbit  

despre lucrarea „Socrate în blugi”  

de Laurențiu Staicu (Editura Trei, 2020)  



ȘCOALA DE FILOSOFIE DE SÂMBĂTĂ 

ASPECTE FILOSOFICE ALE 

CONFLICTULUI INTRA-PERSONAL 

Pe 20 noiembrie 2021 a avut loc lansarea noului stagiu al  

Școlii de Filosofie de Sâmbătă, o  

activitate a Departamentului  

Filosofie și Antropologie devenită  

deja tradițională și care  

urmărește să ofere elevilor și  

studenților, dar și tuturor celor  

interesați de filosofie, o inițiere în  

problematica și specificul  

demersului filosofic.  

 


