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Agricultura și baza materială pe care o 
reprezintă ea, este foarte importantă pentru orice 
națiune deoarece asigură fundamentele 
supraviețuirii de unde, apoi, pornesc toate celelalte 
„subsidiarități” ale vieții și civilizației. Sigur că în 
epoca noastră, poate, prețuim mai mult tehnologia 
avansată, IT-ul, internetul ș.a., dar savoarea acestor 
rafinamente ale civilizației, n-ar fi posibilă dacă n-ar 
fi îndeplinite condițiile existențiale ale vieții. De 
multe ori, ne găsim în situația ingrată, formulată de 
înțelepciunea populară, în raport cu sănătatea și 
tinerețea, de a nu aprecia anumite avantaje decât 
atunci când nu le mai ai. Am sentimentul că, și în 
legătură cu agricultura, cel puțin în România, s-a 
formulat o astfel de atitudine. 

Cultivarea pământului reprezintă elementul de 
bază din matricea primordială a existenței umane, 
iar dictonul biblic „(3.19) … căci țărână ești și în 
țărână te vei întoarce” se găsește, sub diferite 
formulări, în toate cărțile fundamentale ale 
omenirii. Știința modernă a adus și o confirmare a 
acestei afirmații constatând că frecvența 
microcurenților din creierul uman este de 7,5 Hz, 
adică egală cu frecvența pământului (din care, 
conform afirmației biblice, suntem și în care ne 
vom întoarce). Pe de altă parte, dacă această 
explicație pare puțin prea complicată pentru 
spiritul comun al epocii noastre, să ne gândim cum 
suna, în urmă cu mai multe mii de ani, în mintea 
oamenilor acelei epoci, „principiul vibrației” din 

Agriculture and the material it represents is 
very important for all nations because it provides 
the fundamentals of survival wherefrom emanate, 
then, all the other "subsidiaries" of life and 
civilization. Of course, in our time, we cherish 
more the advanced technology, the IT, the 
Internet, etc., but the flavor of these refinements of 
civilization would not be possible if the existential 
conditions of life wouldn't be fulfilled. Often, we 
find ourselves in the unfortunate situation, 
formulated by the popular wisdom in relation to 
health and youth, to value certain advantages only 
when you no longer have them. I feel that, in 
connection with agriculture, at least in Romania, 
there is such an attitude. 

Farming is a mainstay of the primordial 
matrix of human existence and the biblical dictum 
"(3.19) ... for dust you are and to dust you shall 
return" may be found, in various formulations, in 
all the fundamental books of mankind. Modern 
science has confirmed this statement noting that 
the frequency of human brain microcurrents is 7.5 
Hz, i.e. equal to the frequency of the earth (which, 
according to the Biblical statement, we are and 
where we return). On the other hand, if this 
explanation seems a little too complicated for the 
common spirit of our age, we should think about 
how it sounded thousands of years ago in the 
minds of that era, "the principle of vibration" of 
Hermetic philosophy which asserted that: "nothing 
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filosofia hermetică care susținea: „nimic nu stă, 
totul se mișcă, totul vibrează” (H. Durville, 
Kybalion). Fără a mai aprofunda aceste ciudățenii 
ale istoriei, să constatăm, totuși, că prin cultivarea 
pământului a supraviețuit civilizația. 

În cultura universală un loc aparte l-a deținut 
„filozofia pământului” și, implicit, partea 
pragmatică a acestei filozofii care se referea la 
utilitatea și importanța cultivării acestuia ca resursă 
a vieții. Iar, dacă principiul enunțat anterior 
presupune mișcare pentru orice element al lumii 
noastre, mișcarea care materializează viața, la nivel 
individual sau social, a fost generată de explorarea 
sau exploatarea resurselor, între care, la modul 
primordial, se include, pământul. 

Aș îndrăzni afirmația că, pentru poporul 
român, aspectele legate de cultivarea pământului, 
nu numai că s-au manifestat cu o mai mare 
intensitate, dar și cu o mai mare consecvență și din 
cele mai vechi timpuri. Astfel. G. Gheorghe o cita, 
în cartea sa cu titlul „Valahul” (Fundația Gândirea, 
2012), pe cercetătoarea americană M. Gimbutas 
care afirma într-una din lucrările sale: „România 
este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o 
entitate culturală cuprinsă între 6500-3500 î.e.n., 
axată pe o societate matriarhală, teocratică, 
pașnică, iubitoare și creatoare de artă… Uluitoarele 
descoperiri făcute în România și alte țări 
învecinate, după al doilea război mondial, asociate 
datărilor cu radio-carbon au făcut posibilă 
înțelegerea importanței începuturilor culturii 
«vechi europene», o cultură a unei societăți de 
agricultori. A devenit, de asemenea, evident că 
această străveche civilizație europeană precede cu 
câteva milenii pe cea sumeriană. […] A fost o 
perioadă de reală armonie, în deplin acord cu 
energiile creatoare ale naturii”. 

O fundamentare a acestei imagini, de data 
aceasta cu argumentele feudalismului românesc, 
ne-o oferă soția domnitorului român Neagoe 
Basarab, doamna Despina, în jurnalul său scris 
după moartea domnitorului și retragerea sa la 
mănăstire. Sunt un frecvent susținător al ideii că 
Neagoe Basarab prin cunoscuta sa carte 
„Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său 
Theodosie”, este un promotor al cunoștințelor 
manageriale care și astăzi, la cca. 500 de ani de la 
moartea sa, se regăsesc în practica și teoria 
managerială modernă. Iată, ce scria în jurnalul său, 

rests, everything moves, everything vibrates" (H. 
Durville, Kybalion). Not to deepen these oddities 
of history, we should also note, however, that our 
civilization survived through farming. 

A special place in the world culture was held 
by the "philosophy of the earth" and, therefore, the 
pragmatic side of this philosophy which referred 
to the usefulness and importance of planting as a 
resource of life. And if this principle involves 
movement for all the parts of our world, then the 
movement that embodies life, individually or 
socially, was generated by the exploration or 
exploitation of resources, among which we 
primarily include earth. 

I would dare claim that for the Romanian 
people, the aspects of farming not only occurred 
with greater intensity but also with greater 
consistency since the ancient times. Thus, G. 
George quoted, in his book entitled "Valahul" 
("Gandirea" Foundation, 2012), the American 
Researcher M. Gimbutas who said in one of his 
works that: "Romania is the hearth of what I 
defined Old Europe, a cultural entity formed 
between 6500-3500 BC, based on a matriarchal, 
theocratic, peaceful, loving and artistic society ... 
The amazing discoveries made in Romania and 
other neighboring countries after World War II, 
associated to radiocarbon dating made possible 
for us to understand the importance of the 
beginnings of the «ancient Europe» culture, the 
culture of a society of farmers. It became also 
clear that this ancient European civilization 
preceded a few millenniums the Sumerian one. 
[...] It was a time of real harmony, in full accord 
with the creative energies of nature". 

A substantiation of this image, this time 
using Romanian feudalism arguments, is offered 
to us by Neagoe Basarab, the Romanian prince's 
wife, Despina, in her diary written after the death 
of the prince and her retirement in a convent. I am 
a frequent supporter of the idea that Neagoe 
Basarab, by his well-known book "The Teachings 
of Neagoe Basarab to his Son Theodosius" is a 
promoter of managerial knowledge that today, 
approx. 500 years after his death, we find in 
modern management theory and practice. Here is 
what she wrote in her diary to describe the "state 
of prosperity" of the country under the reign of 
Neagoe Basarab: "With God's blessing and the 
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doamna Despina, pentru a descrie „starea de 
prosperitate” a țării sub domnia lui Neagoe 
Basarab: „Cu binecuvântarea lui Dumnezeu și cu 
buna chivernisire a domnului Neagoe, în puțini ani 
de zile Țara Muntenească a ajuns ca o grădină 
înflorită. Câmpurile erau lucrate la timp și 
străluceau de aurul spicelor, turmele de oi și vite se 
înmulțiseră fără număr, țăranii aveau gospodăriile 
primenite, iar prin ogrăzi zburdau copilandri cu 
obraji de bujori, așteptând pâinea din cuptoare. 
Meșteșugarii și negustorii se mai înstăriseră și 
umpleau piețele cu mărfurile trainice și alese de-ți 
era mai mare dragul să le tocmești. De așa trai bun 
și pașnic în Țara Românească s-a dus grabnic 
vestea, încât mulți străini, sârbi, greci, ruși și alte 
neamuri au venit din patria lor în Valahia” 
(Însemnările monahiei Platonida, doamna Despina 
a Țării Românești, Editura Bonifaciu, 2012). 

Poate că această mentalitate, dominată de 
„fundamentalismul agricol” și persistentă de atâta 
timp pe teritoriul românesc, l-a determinat pe Petre 
Țuțea să afirme în cunoscutele sale aforisme: 
„Țăranul este omul absolut” sau, în alt loc: „Când 
va dispărea ultimul țăran din lume – la toate 
popoarele, vreau să spun – va dispărea și ultimul 
om din specia om. Și atunci o să apară maimuțe cu 
haine”. Să descoperim, aici, o ironie în genul celei 
pe care o făcea Einstein cu privire la înlocuirea 
relației directe dintre oameni, prin intermediarul 
numit „tehnologie” care va conduce la apariția unei 
„generații de idioți”. Formularea lui P. Țuțea este 
aparent mai elegantă, dar în substanță identică, în 
sensul că lipsa legăturii directe dintre om și pământ 
pe care o materializează „țăranul”, conduce la 
dezumanizare. 

Dacă ar fi să-l credem pe R. Sheldrake, 
promotorul controversatei teorii a „câmpului 
morfic”, atunci am putea accepta că în „genele 
spirituale” ale poporului român s-au acumulat, 
datorită vechimii, mai mult ca la alții, elemente 
legate de dragostea și respectul față de pământ ca 
sursă a vieții. Poate, că această moștenire l-a 
determinat pe P. Țuțea să facă afirmațiile 
anterioare, dar astfel de formulări sunt frecvente în 
literatura și cultura românească. De fapt, „spațiul 
rural, pentru mentalul românesc, are o semnificație 
aparte. Apreciez eu, că sunt puțini români care nu 
își leagă originea de mediul rural.  

wise ruling of prince Neagoe, in few years, the 
Wallachian Country has become as a blooming 
garden. The fields were worked on time and 
shone with golden wheat ears, the sheep and cattle 
flocks have innumerably multiplied, the peasants' 
households were rich and children frolicked 
through farmyards with cheeks red as a cherry, 
waiting for the bread in the ovens. Craftsmen and 
merchants have become well-off and filled the 
markets with lasting goods that one loved to buy. 
Of this good and peaceful life in Wallachia many 
foreigners such as Serbs, Greeks, Russians and 
other nations have heard and therefore they came 
from their homeland to Wallachia" (Însemnările 
monahiei Platonida, doamna Despina a Țării 
Românești, Editura Bonifaciu, 2012). 

Perhaps this mentality, dominated by 
"agricultural fundamentalism " and persistent on 
the Romanian territory, provoked Petre Ţuţea to 
state his well-known aphorisms: "The peasant is 
the absolute man" or: "When last peasant in the 
world will disappear- in all the nations, I mean - 
the last man in the human species will disappear. 
And then monkeys clothed will appear." We can 
see here the irony similar to Einstein's when 
replacing the direct relationship between people, 
through the intermediary called "technology" that 
will lead to a "generation of idiots". P. Ţuţea's 
statement is apparently more elegant, but in 
substance identical, meaning that the lack of a 
direct connection between man and land 
materialized by the "peasant" leads to 
dehumanization. 

If we were to believe R. Sheldrake, the 
promoter of the controversial theory of the 
"morphic field", then we could accept that the 
"spiritual genes" of the Romanian people accrued, 
due to seniority, more than to others', elements 
related to the love and respect for the earth as a 
source of life. Maybe this heritage has determined 
P. Ţuţea to the above statements, but such 
formulations are common in the Romanian 
literature and culture. In fact, "the rural area for 
the Romanian mentality has a special significance. 
I appreciate that there are few Romanians who 
cannot relate their origin to rural areas. 

In his entry speech to the Romanian 
Academy, uttered by Liviu Rebreanu, May 29 
1940 and entitled "Praise to the Romanian 
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În discursul de intrare în Academia Română, 
rostit de Liviu Rebreanu în 29 mai 1940 și intitulat 
„Laudă țăranului român”, acesta reliefa tocmai 
această dominantă rurală din metalul românesc. Iată 
cuvintele marelui scriitor: „În viața altor națiuni, 
țărănimea a putut avea, și a avut un rol secundar, 
șters; pentru noi, însă, e izvorul românismului […] 
la noi singura realitate permanentă, inalterabilă, a 
fost și a rămas țăranul. Cuvântul însuși e de origine 
urbană […]. Țăranul nu-și zice niciodată țăran. […] 
Țăranii, însă numesc pe țărani, simplu, oameni. De 
fapt, țăranul n-are nume pentru că nu e nici clasă, 
nici breaslă, nici funcție ci poporul însuși […] El se 
simte zămislit din acest pământ […] Astfel destinul 
pământului care ne-a născut și ne-a crescut a trebuit 
să comande și destinul dezvoltării neamului nostru.” 
Aceste cuvinte emoționante ale lui Rebreanu nu ne 
miră dacă conștientizăm că vin din partea autorului 
romanelor „Răscoala” sau „Ion”. Adică, vin din 
partea unui om care s-a născut și a trăit din plin viața 
satului. Rebreanu, ca și Coșbuc și alți scriitori 
români se găsesc în condiția ideală, conform opticii 
lui Confucius, de a predica altora ce să facă, după ce 
ei înșiși au făcut ceea ce predică”. Eu cred că, așa 
cum mediul literar a afirmat adesea despre „Faust” a 
lui Goethe, că reprezintă o adevărată „evanghelie a 
mântuirii omului prin acțiune” (K. Jaspers, Texte 
filosofice), am putea susține că romanele pomenite 
ar putea fi „evanghelii ale mântuirii omului prin 
dragostea de pământ”. În aceeași manieră sau, poate, 
aparținând aceleiași „evanghelii”, scria și Lucian 
Blaga în poezia sa „Sufletul satului”: „Eu cred că 
veșnicia s-a născut la sat / Aici orice gând e parcă 
mai încet / și inima-ți zvâcnește mai rar, / ca și cum 
nu ți-ar bate în piept, / ci adânc în pământ undeva / 
Aici se vindecă setea de Mântuire”. Din acest 
succint portret al țăranului român emerge pasiunea 
lui pentru pământ, iar pasiunea, după părerea mea, 
este prima condiție de succes a unui antreprenor, 
datorită căreia acesta își asumă sarcini și riscuri cu 
privire la ceea ce întreprinde. Avem, așadar, un 
fundal motivațional genetic pentru antreprenoriatul 
rural care trebuie doar revigorat și actualizat la 
nivelul exigențelor epocii pe care o traversăm. Sunt 
potrivite, aici, versurile lui Lucian Blaga din poezia 
„Spiritul pământului”. Iată ce spunea marele nostru 
poet: „Din veci mă arde același gând: / Să fii pământ 
– și totuși să lucești ca stea”.  

peasant", he highlighted this very rural dominant 
in the Romanian consciousness. In the words of 
the great writer: "In the life of other nations, the 
peasantry could have and had a secondary, 
insignificant role; for us, however, it is the source 
Romanism [...] for us the only permanent, 
unalterable reality, was and remained the peasant. 
The word has urban origins [...]. The peasant does 
not name himself as peasant. [...] The peasants 
name the peasants, simply, as people. In fact, the 
peasant has no name because he represents no 
class, no guild or office, but the people itself [...] 
He feels conceived of his land [...] Thus the fate of 
the earth that gave us birth and raised us had to 
order the development and destiny of our nation." 
Rebreanu's moving words are not at all surprising 
if we realize that they were uttered by the author 
of the novels "Rascoala" or "Ion". They are 
coming from the mouth of a man who was born 
and fully experienced the life of peasants. 
Rebreanu, as Coşbuc and other Romanian writers 
have reached the ideal condition, according to 
Confucius' optics, to preach to others what to do 
after they themselves have done what they 
preach". I think that, as the literary society often 
said about Goethe's "Faust", that it is a true 
"gospel of man's salvation through action" (K. 
Jaspers, Texte filosofice), it can be argued that the 
mentioned novels may be "gospels of man's 
salvation through the love of the earth.” In the 
same way, or perhaps belonging to the same 
"gospel," Lucian Blaga wrote in his poem 
"Sufletul satului/ The Soul of the Village": "I 
believe that eternity was born in the village / Here 
every thought seems slower/ and your heart beats 
less, / as if it was not in your chest, / but 
somewhere deep in the ground / Here, one may 
heal his thirst for salvation." From this brief 
portrait of the Romanian peasant emerges his 
passion for the land and passion, in my opinion, is 
the first prerequisite of a successful entrepreneur, 
due to which he assumes the burdens and risks of 
his undertakings. We therefore have a 
motivational genetic background for rural 
entrepreneurship which must be refreshed and 
updated according to the age requirements. Very 
suitable would be here Lucian Blaga's verses from 
the poem "Spiritul pamantului/The spirit of the 
earth." Here's what our great poet says: "Forever 
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Un ecou târziu al avertismentului că suntem 
dependenți de „sănătatea pământului”, a declanșat 
conceptul de „sustenabilitate” care, însă, după 
opinia mea, este pervertit de cel puțin două idei. 
Prima, este că nu poți ține sub ascultare o mulțime 
de oameni fără să-i sperii cu ceva. Parcurgem o 
epocă în care este clamată „libertatea” fără ca 
majoritatea să înțeleagă complet acest concept, 
confuzia cea mai frecventă fiind legată de lipsa 
restricțiilor. Și atunci, pentru a nu atenta la 
libertate, în sensul ei comun, dar, totuși, pentru a 
stopa tendința entropică trebuie găsite alte 
mijloace. Cel mai eficace mijloc folosit în această 
direcție, este frica, nu de reglementările stabilite de 
viața umană ci de consecințele încălcării legilor 
naturii atât și așa cum le cunoaștem noi. A doua 
idee, pornește de la interesul privind conservarea 
actualului clasament al dezvoltării cunoscându-se 
că, dezvoltarea la modul general, poluează. Așa 
cum am mai susținut și altă dată, mi se pare normal 
ca, dacă nu sub imperiul rațiunii, sub orice alt 
comandament, trebuie să păstrăm „sănătatea 
pământului”, dar suntem mult prea mici pentru a 
determina fundamental evoluția planetei. Dincolo 
de circumstanțe, interpretări și interese, legătura 
omului cu pământul pe care locuiește este esențială 
și capacitatea pământului de a susține viața este 
indiscutabilă. Formularea biblică a acestei situații a 
fost: „(1.29) Iată că v-am dat orice iarbă care face 
sămânță și care crește pe fața întregului pământ și 
orice pom care are în el rod cu sămânță: aceasta să 
fie mana voastră”. Gestiunea interacțiunii dintre 
oameni și capabilitățile pământului de a susține 
viața, o realizează agricultura. Nu întâmplător, în 
toate strategiile privind evoluția societății umane, 
se ia în calcul capacitatea planetei de a asigura 
hrană pentru o populație în continuă creștere. 
Cândva, am construit pe baza datelor disponibile, 
curba creșterii populației în timp. Rezultatul a fost 
o exponențială justificată ferm prin calcule de 
corelație. Ca orice exponențială, ea are o asimptotă 
care, aici, se poziționează la sfârșitul acestui secol. 
Se fac multe speculații în acest sens, se generează 
politici de control ale populației, se încurajează 
mișcări ale homosexualilor sau feminismul dar, 
poate, se manifestă încă, prea puțin interes pentru 
valorificarea suprafețelor disponibile. Să nu uităm 
că mesajul biblic inițial a fost conform Geneza: 

the same thought burns inside me: / Being earth - 
and still shining as a star." 

A late echo of the warning that we are 
addicted to the "health of the earth" triggered the 
concept of "sustainability" which, however, in my 
opinion, is perverted by at least two ideas. The 
first is that you cannot control people without 
making them fear something. Going through a 
period in which "freedom" is claimed most of all, 
even if the majority does not completely 
understand this concept, the most common 
confusion being the lack of restrictions. And then, 
in order to prevent attempting to freedom in its 
common meaning, but still trying to stop the 
entropic tendency other means must be found. The 
most effective means used in this direction is fear, 
and not the regulations of human life, but the 
consequences of violating the laws of nature as we 
know them so. The second idea is based on the 
interest in preserving the current ranking of 
development knowing that development, in 
general, is a factor of pollution. As I have argued 
on other occasions, it seems quite natural that, if 
not under the rule of reason, yet under any other 
command, we should maintain "the health of the 
earth," but we are unfortunately too small to 
determine the fundamental evolution of the planet. 
Beyond circumstances, interpretations and 
interests, the human connection to the land he 
lives is essential and the ability of the earth to 
support life is indisputable. The biblical dictum of 
this situation was "(1.29) Behold I have given you 
every herb bearing seed, which grows on the 
whole earth and every tree that has fruit with seed 
in it: it is your hand." The management of the 
interaction between people and the resources of 
the earth to support life is achieved by agriculture. 
Not coincidentally, all the strategies regarding the 
evolution of human society consider the planet's 
ability to provide food for a growing population. 
Once I built, based on the available data, the 
population growth curve. The result was an 
exponential correlation strongly justified by 
calculations. Like any exponential, it has an 
asymptote which, here, is positioned at the end of 
this century. There are many speculations in this 
regard, they generate population control policies, 
they encourage gay or feminist movements but 
still there is too little interest in harnessing the 
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„(1.28) … Creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul, 
și supuneți-l …”. Epoca modernă a nominalizat 
omul ca și resursă. Este, aici, ceva contradictoriu. 
Adică, prin politicile demografice, vrem să ne 
diminuăm resursele? Limitarea populației 
sugerează, de fapt, interpretarea omului ca și un 
cost și nu ca o resursă. După opinia mea, omul, 
conform principiului universal al polarității este, 
deopotrivă, resursă și cost și cele două fețe ale sale 
se actualizează și se potențializează după o logică 
subtilă. Acest mecanism a fost evidențiat de 
cunoscutul savant de origine română, profesor la 
Sorbona, S. Lupasco, în cartea sa „Logica 
dinamică a contradictoriului”. Deci, soluțiile în 
această materie sunt ceva mai complicate, tocmai 
pentru că, în domeniul populației, reducând 
costurile se reduc, în același timp, și resursele. 
Bineînțeles, că această problemă se abordează 
diferit în locuri diferite ale planetei. În România, 
nu știu dacă conștientizăm imensa importanță a 
suprafeței terenului de care dispunem și, în general, 
de circumstanțele favorabile ale utilizării acesteia. 
Poate, nu întâmplător, Papa Ioan Paul al II-lea a 
numit România „Grădina Maicii Domnului”. Poate 
tot, nu întâmplător, China, conform unor informații 
de presă, a cumpărat în Africa, până acum, 
suprafețe care, cumulate, conduc la o suprafață 
echivalentă cu suprafața totală a Franței. 

În anul 2001, în cadrul unei deplasări în SUA, 
am vizitat bursa agricolă din Kansas City. 
Interlocutorul nostru american, în această vizită, 
aflând că suntem din România, ne-a reproșat faptul 
că după anul „revoluționar” 1989 s-a greșit atunci 
când s-a returnat pământul proprietarilor sugerând 
că o soluție mai bună ar fi fost transformarea 
cooperativelor agricole în societăți pe acțiuni ale 
proprietarilor. De fapt, România a fost întotdeauna 
și a rămas un lider în producția agricolă europeană, 
dar, în epoca modernă, nu poate fi ignorată forța 
sinergică a sistemelor mari. 

Ar trebui să observăm, aici, că și agricultura 
are un ritm și un sens al schimbării pe care, noi, 
sub imperiul circumstanțelor perverse, l-am ignorat 
în paguba poporului român. 

Ceea ce nu s-a realizat în 1989 s-a prefigurat 
20 de ani mai târziu când 80% din pământul 
agricol al României era stăpânit de 3,8 milioane de 
ferme în timp ce restul de 20% aparținea la 1500 

available agricultural surfaces. Let us not forget 
that the original biblical message was in the 
Genesis "(1.28) ... Be fruitful, multiply, fill the 
earth and subdue it ...” The modern era nominated 
man as a resource. There is here something 
contradictory. That is, do we want by demographic 
policies to diminish our resources? Limiting the 
population suggests, in fact, considering man as a 
cost and not a resource. In my opinion, man, 
according to the universal principle of polarity is 
both resource and cost and these two sides are 
updated and potentiated according to a subtle 
logic. This mechanism has been highlighted by the 
renowned Romanian-born scholar, professor at the 
Sorbonne, S. Lupasco in his book "The Dynamic 
Logic of Contradiction". Therefore, the solutions 
in this area are somewhat complicated, precisely 
because, as far as the population is concerned, 
reducing costs means reducing resources, at the 
same time. Of course, this problem is approached 
differently in different places of the planet. In 
Romania, I do not know whether we realize the 
immense importance of the terrain we have and, 
generally, the favorable circumstances for its use. 
Perhaps not coincidentally, Pope John Paul II 
called Romania "The Garden of the Virgin". 
Maybe still not coincidentally, China, according to 
press information, purchased in Africa, so far, 
areas which together lead to a total surface area 
equivalent to France. 

In 2001, during a trip to the US, I visited the 
farm stock of Kansas City. Our American 
interlocutor, during this visit, finding that we are 
from Romania, reproached us that after the 1989 
'revolutionary' year it was wrong to have returned 
the land to their owners, suggesting that a better 
solution would have been the transformation of 
agricultural cooperatives into owners' joint stock 
companies. In fact, Romania has always been and 
remains a leader of the European agricultural 
production, but in the modern era, one cannot 
ignore the synergistic power of the large systems. 

We should note here that agriculture has a 
rhythm and a sense of change that we, under the 
influence of perverse circumstances, have ignored 
to the detriment of the Romanian people. 

What has not been done in 1989 has been 
prefigured 20 years later when 80% of Romania's 
agricultural land was controlled by 3.8 million 
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de ferme (Capital, 20.04.2011). Se naște, astfel, o 
„asimetrie” mai abruptă decât și-a imaginat 
vreodată italianul Pareto, care pornește de la 
premisa în care 0,04% din ferme dețin 20% din 
pământ iar 99,96% dețin restul de 80%. Este 
straniu, cum evitând un fel de comunism intrăm în 
altul, mult mai dur, pe care-l formulează conceptul 
de globalizare. Dacă incisivitatea celor 0,04% se va 
păstra, atunci, în câțiva ani, „visul de aur” al 
colectivizării se va realiza sub forma celui mai 
rapace individualism, iar machiavelicul dicton 
„Divide et impera” își va dovedi din nou 
eficacitatea. Pe acest trend, 1% din numărul actual 
de ferme vor deține întregul teren agricol, iar cei 
deposedați vor deveni, astfel, „clienții” protecției 
sociale. Să mai conștientizăm că situația prezentată 
se referea la un moment de dinainte de 2014 când, 
conform Tratatului de aderare la UE, se prevedea 
tranzacționarea „la liber” a pământului. Am ratat, 
deci, o modalitate „naturală” de soluționare a 
problemei, după cum observau și specialiștii 
americani menționați anterior. Aristotel, pe de altă 
parte, observa că „natura este ca un bun gospodar 
care nu face nimic în zadar”. Dar, oare, este un 
spațiu mai apropiat de natură decât mediul rural? 
Eu cred că toate soluțiile pe care țăranul român le-a 
aplicat în existența sa seculară erau preluate din 
natură și se sincronizau cu manifestările acesteia. 
Îmi amintesc, din aceeași vizită din SUA, că, 
atunci când într-o universitate am întrebat detalii 
despre programul activităților studențești, 
răspunsul a fost surprinzător pentru noi, în sensul 
că acest program era corelat cu activitățile din 
ciclul agricol. Iar motivația a fost simplă: „știți, 
statul nostru este un stat cu caracter agricol și 
trebuie să ne corelăm, de exemplu, cu perioada 
culesului” (!?) Pe de altă parte, unul dintre cei mai 
mari viitorologi ai lumii, J. Naisbitt afirma în 
cartea sa cu titlul „Megatendințe” că, în SUA, 
numărul oamenilor angajați în administrarea 
universităților este mai mare decât al celor angajați 
în agricultură. Trebuie să reținem, în sensul 
binecunoscutului pragmatism american, că, cu 
siguranță, valoarea rezultată din comercializarea 
cunoștințelor, este mai mare decât cea rezultată din 
comercializarea produselor agricole. Iar, 
cunoștințele, reprezintă o premisă pentru inovație. 
Pe cale de consecință, putem accepta că, însăși 

farms while the remaining 20% belonged to 1500 
farms (Capital, 20.04.2011). This is an 
"asymmetry" steeper than the Italian Pareto has 
ever imagined, which assumes that 0.04% of farms 
hold 20% of the land and 99.96% hold the 
remaining 80%. It is strange how avoiding a type 
of communism we actually embrace another type, 
a much tougher one, defined by the concept of 
globalization. If the incisiveness of the 0.04% will 
last, then, in a few years, the "golden dream" of 
collectivization will take the form of the most 
rapacious individualism and Machiavelli's "divide 
et impera" will prove its effectiveness. On this 
trend, 1% of the current number of farms will hold 
the entire infield and those who are dispossessed 
will become the “customers” of social protection. 
We should be aware that the situation presented 
was referring to a period before 2014 when, under 
the Treaty of Accession to the EU, they provided 
the "free" trading of the land. Therefore, we lost a 
"natural" way to solve the problem, as the 
American scholar mentioned above has noted. 
Aristotle, on the other hand, observed that "nature 
is a good manager who does nothing in vain." But 
could we find a space closer to nature than the 
rural areas? I think that all the solutions that the 
Romanian peasant has implemented during his 
secular existence were taken from nature and were 
syncing its manifestations. I remember, during the 
same visit in the US, that when I asked in a 
university for details on the students’ activities 
program, the answer was rather surprising for us, 
meaning that their program was linked to the 
activities of the agricultural cycle. And the 
motivation was simple: "you know, our state is an 
agricultural state and we must correlate, for 
example, to the period of harvest" (!?) On the 
other hand, one of the world's largest futurists, J. 
Naisbitt, stated in his book entitled "Megatrends" 
that in the US, the number of people employed in 
the administration of universities is higher than 
those employed in agriculture. We must 
remember, in the spirit of the prominent American 
pragmatism that, certainly, the value resulting 
from the commercialization of knowledge is 
greater than that resulting from the sale of 
agricultural products. And knowledge is a 
prerequisite for innovation. Consequently, we can 
accept that the very idea of confluence between 
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ideea confluenței dintre inovație și antreprenoriatul 
rural poate formula o soluție avantajoasă pentru 
toate componentele „agregatului” astfel construit. 

În strategia „Europa 2020” la secțiunea 
(Inițiativa emblematică) „O uniune a inovării” o 
idee centrală este crearea „bioeconomiei” până în 
anul 2020, iar la secțiunea (Inițiativa emblematică) 
„O politică industrială adaptată erei globalizării”, 
se pune accent pe „sporirea competitivității 
sectorului turismului în Europa”. Apreciez că noi 
am putea avea contribuții în ambele direcții. Aceste 
specificații, pentru noi, au o semnificație aparte. În 
primul rând pentru că, conceptul „bioeconomie” a 
fost lansat de economistul român Nicolae 
Georgescu-Roegen care l-a integrat în 
problematica entropiei sistemelor. În al doilea 
rând, prin frumusețile sale naturale, România, 
parcă este predestinată activității turistice. Și acest 
lucru pare din ce în ce mai evident, chiar dacă noi 
ne lăsăm convinși cu greu și trebuie să ne spună 
prințul Charles acest lucru. Putem să extragem din 
aceste circumstanțe, constatarea că agricultura 
românească se referă la un potențial real care-și 
așteaptă o valorificare potrivită dimensiunilor sale. 
În aprilie 2012, Andreea Paul, consilier pe 
probleme economice la cabinetul primului ministru 
Emil Boc, făcea într-un raport interesante 
considerații privind economia românească. Mai 
întâi, constata că din cele 8 regiuni europene din 
România, doar regiunea București-Ilfov se afla 
peste media Uniunii Europene la indicatorul PIB 
pe locuitor cu o realizare de 111% față de media 
UE într-un spectru valoric în care pe primul loc se 
găsea regiunea Inner London din Marea Britanie cu 
332% față de media UE și pe ultimul loc regiunea 
Severozapaden din Bulgaria cu 27,3% din media 
UE. În România acest indicator avea, pe regiuni, 
următoarele valori la momentul respectiv: Vest 
(51,6%), Centru (45,5%), Nord-Vest (42,9%), Sud 
Muntenia (40,2%), Sud-Est (37,8%), Sud-Vest 
Oltenia (35,8%) și Nord-Est (29,5%). Cu alte 
cuvinte, la acel moment, doar o regiune se situa 
peste medie, iar regiunea Nord-Est, era penultima 
cea mai săracă regiune a UE. În același material, se 
mai făceau următoarele precizări: „Producția 
agricolă vegetală a înregistrat creșteri în anul 2011 
față de anul anterior la majoritatea culturilor, ca 
urmare a creșterii suprafeței cultivate și a 
îmbunătățirii randamentelor la hectar la majoritatea 

innovation and rural entrepreneurship can make a 
win-win situation for the "aggregate" thus 
constructed. 

In the "Europe 2020" strategy, the 
"Innovation Union" section (Flagship), a central 
idea is to create "bio-economy" by 2020, and in 
"An industrial policy for the globalization era" 
section (Flagship), they focus on "enhancing the 
competitiveness of the European tourism sector". 
I appreciate that we might have contributions in 
both directions. These specifications, for us, have 
a special significance. Primarily because the 
concept of "bio-economy" was defined by the 
Romanian economist Nicolae Georgescu-Roegen, 
who has integrated it in the issue of systems' 
entropy. Secondly, by its natural beauties, 
Romania seemed predestined to tourist activity. 
And this seems increasingly obvious, even if for 
us it is still difficult to accept and we need Prince 
Charles to convince us. We can derive from these 
circumstances that Romanian agriculture refers to 
a real potential expecting a proper capitalization 
for its size. In April 2012, Andreea Paul, 
economic adviser to the cabinet of Prime 
Minister Emil Boc, within a report, made some 
interesting considerations on the Romanian 
economy. First, he noted that of the 8 European 
regions in Romania, only the Bucharest-Ilfov 
region is above the EU average in the GDP per 
capita with an achievement of 111% of the EU 
average in a spectrum value that ranked first the 
Inner London region, in the UK with 332% of the 
EU average, and the last Severozapaden region of 
Bulgaria with 27.3% of the EU average. In 
Romania, this indicator had, on regions, the 
following values at the time: the West (51.6%), 
the Central (45.5%), the North West (42.9%), 
South Muntenia (40.2%), Southeast (37.8%), 
South-West Oltenia (35.8%) and Northeast 
(29.5%). In other words, at that time, only one 
region was above the average and the Northeast 
region was the penultimate, the poorest EU 
region. In the same material, they made the 
following clarification: "Crop production 
registered an increase in 2011 over the previous 
year for most crops, as a result of the increased 
acreage and improving the yields per hectare in 
most products. We are in first place in the EU 
after the area planted with maize and sunflowers 
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produselor. Suntem pe primul loc în UE după 
suprafața cultivată cu porumb și floarea soarelui și 
avem a doua cea mai mare producție. «Medalia de 
bronz» în UE o obținem la suprafața cultivată cu 
cartofi și pe locul 6 în ceea ce privește producția de 
cartofi realizată. România s-a situat pe locul 5 în 
UE din punct de vedere al suprafeței cultivate și a 
producției obținute la grâu și pe locul 9 ca 
„randament la hectar”. Aceste cifre, chiar dacă se 
referă la perioade trecute, au rolul de a ne scoate 
din rutina pesimistă a penultimului loc din 
clasamentele europene, înaintea Bulgariei, 
clasamente cultivate, de mulți dintre noi, cu o 
perseverență demnă de o cauză mai bună. M-am 
întrebat, de multe ori, dacă această insistență are ca 
scop activarea „nostalgiei comuniste” sau 
implementarea unei mentalități de „sclav” care este 
dependent de munca și bunăvoința altora (?!) 
Tabloul prezentat anterior, s-a reflectat, atunci, 
într-o creștere de peste 20% a producției agricole 
față de o creștere medie în UE de 8,8% situație 
care a produs o abundență de produse agricole mai 
ieftine. Câți români au cunoscut această situație? 

Și, pentru că vorbim de marketing, nu cred că 
se poate face marketing decât vorbind de bine 
despre elementele pe care vrei să le promovezi. În 
această logică se înscrie, de exemplu, nedumerirea 
ambasadorului american la București care declara 
(Evenimentul zilei, 11.04.2012): „Dacă românii 
cred că sistemul de achiziții publice e corupt, de ce 
ar avea încredere investitorii americani?”. Putea să 
ne spună cineva mai direct că, dacă nu suntem 
competenți cel puțin să nu fim proști? Sau, poate, 
ne imaginăm că în acest mod ne compatibilizăm cu 
lumea în care trăim (!?) Noi trebuie să corectăm, 
nu să ne clamăm incompetența. Imaginați-vă 
absurdul situației în care un producător și-ar face 
publicitate susținând proasta calitate a produselor 
pe care le furnizează în piață. Corecția tacită cu 
exigență și, chiar asprime, este atitudinea potrivită. 
În relația omului cu locurile pe care s-a născut, 
această atitudine complexă are un nume și el este 
patriotism. Aici nu este vorba de ceva impus, de 
ceva artificial, ci de un sentiment absolut personal, 
ce se naște între om și locul care-i oferă o origine, 
o identitate și o apartenență. Pentru că, dacă omul 
este o ființă, ca oricare altele, care trebuie să-și 
întrețină, în primul rând, funcțiile biologice, 

and we have the second highest yield. A "Bronze 
Medal" in the EU we get for the area cultivated 
with potatoes and the 6th place in terms of the 
achieved potato production. Romania was ranked 
no. 5 in the EU in terms of acreage and the 
production of wheat and the 9th place as a "yield 
per hectare". These figures, even if they relate to 
past periods, are designed to get us out of the 
pessimistic routine of the penultimate place in the 
European rankings, ahead of Bulgaria, rankings 
cultivated, by many of us, with a perseverance 
worthy of a better cause. I wondered often if this 
insistence is to activate the "communist nostalgia 
"or the implementation of a "slave" mentality, of 
a workaholic addicted to the work and goodwill 
of others (?!) The picture shown above was 
mirroring then a growth of over 20% of the 
agricultural production compared with an average 
increase of 8.8% in the EU, a situation that 
produced an abundance of cheaper agricultural 
products. How many Romanians have known 
this? 

And because we speak of marketing, I only 
believe in the marketing that speaks well about the 
elements it promotes. In this logic falls, for 
example, the bewilderment of the American 
ambassador in Bucharest declaring (Evenimentul 
Zilei, 11.04.2012): "If the Romanians believe that 
the public procurement system is corrupt, why 
should they trust the American investors?” Could 
anyone tell us as directly that if we are not 
competent at least we should not be stupid? Or 
perhaps we imagine that in this way we become 
compatible with the world in which we live (!?) 
We must correct and not clamor incompetence. 
Imagine the absurd situation in which a 
manufacturer would advertise claiming the poor 
quality of the products it provides in the market. A 
tacit, strict correction and even acrimony, is the 
right attitude. Man's relationship to the places he 
was born, this complex attitude has a name: 
patriotism. This is not something imposed by an 
artificial thing, but an absolutely personal feeling 
that arises between man and the place which offers 
him a home, an identity and a sense of belonging. 
For if man is a being, like any others, who needs 
to maintain, primarily his biological functions, 
somewhere above in Maslow's hierarchy of needs, 
he has the membership to a social community. 



Revista de Management şi Inginerie Economică, Vol. 15, Nr. 1, 2016 

 

- 14 - 

undeva, mai sus în ierarhia necesităților a lui 
Maslow, îl așteaptă apartenența la o comunitate 
socială. 

Iată, de ce, eu cred că misiunea educației este 
să genereze impact social, să tindă spre binele 
social și nu spre depășirea „baremurilor de puncte” 
de la criteriile de promovare profesională, care 
n-au alt efect decât satisfacerea orgoliilor și 
„măreției” unor cadre didactice. „Somnul rațiunii 
naște monștri” ar fi spus Francisco Goya și, unul 
dintre acești monștri, este pe cale să se nască cu 
acordul nostru tacit.  

În lumea satului se găsesc rădăcinile noastre, 
chiar dacă unii dintre noi au plecat de acolo cu una 
sau două generații înainte. Octavian Goga, ne 
spunea într-una din lucrările sale (Ideea națională, 
în Mustul care fierbe, Editura Scripto, 1992): „Ca 
figura miticului Ianus aveam o față care privea 
înainte și alta care se uita înapoi. Înainte era 
câmpul întins al civilizației, înapoi era căsuța 
noastră din deal, care ne vorbea în noapte”. Sigur 
că nimănui nu-i este interzis „câmpul întins al 
civilizației”, este chiar dezirabil să înainteze pe 
acest drum, dar nu trebuie să uite niciodată „căsuța 
din deal” care vorbește mereu în noapte, pentru că 
ea reprezintă fundamentul existenței noastre, fără 
de care ne pierdem identitatea și sensul existenței. 
În alt plan, binomul acesta îl purtăm cu toții în noi, 
este o manifestare a pulsației universale proprie 
tuturor manifestărilor planetei, iar dacă vrem cu 
orice preț să ierarhizăm activismul uman, atunci el 
nu trebuie căutat în poziția pe traiectoria mișcării ci 
în amplitudinea vibrației.  

Personal, privind din această perspectivă, 
apreciez că, dacă școala românească ar fi reușit să-
și realizeze cu adevărat misiunea, atunci în cele 
cca. 13000 de sate s-ar găsi oameni care să aducă 
„câmpul întins al civilizației” lângă „căsuța din 
deal care ne vorbea în noapte” dincolo de 
clasamente și punctaje. Adică, am fi procedat 
conform formulării filozofului britanic H. Spencer: 
„scopul educației nu este cunoașterea ci acțiunea”. 
Din păcate, am alunecat periculos înspre precizie și 
fariseism științific și am uitat complet de relevanță 
și de sensul profund al culturii și cunoașterii care, 
după Vasile Pârvan, se poate realiza doar prin 
„socializarea personalităților și culturalizarea 
poporului”. Adică, am reeditat una din legile lui 

This is why I think that the mission of 
education is to generate social impact, to strive for 
social good and not to overcome the "scales of 
points" from the criteria for promotion, which 
have no other effect than satisfying the egos and 
the "greatness" of professors. "The sleep of reason 
produces monsters" would have said Francisco 
Goya and one of these monsters is about to be 
born with our tacit consent. 

In the village we have our roots, even if some 
of us walked out one or two generations before. 
Octavian Goga told us in one of his works (Ideea 
națională, în Mustul care fierbe, Editura Scripto, 
1992): "Like the mythical figure Janus, we had a 
face that looked forward and another that looked 
back. Before us we had the wide field of 
civilization, and in the back was our little house on 
the hill talking to us into the night ". Of course, the 
"field of civilization" is not prohibited, but it is 
even desirable to continue along this road, but we 
must never forget "the house on the hill", which 
always speaks into the night, because it is the 
foundation of our existence, without it we lose our 
identity and the meaning of existence. In another 
plan, the binomial that we all carry is a 
manifestation of the universal pulsation inherent to 
all the manifestations of the planet, and if we want 
at any cost to prioritize human activism, then it 
must not be sought on the trajectory of movement 
but on the amplitude of vibration. 

Personally, looking from this perspective, I 
appreciate that if the Romanian school had been 
able to realize its true mission, then the approx. 
13,000 villages would find people to bring "the 
large field of civilization" next to the "house on 
the hill talking into the night" beyond rankings and 
scores. I mean, we have done accordingly to the 
British philosopher H. Spencer: "the purpose of 
education is not knowledge but action." 
Unfortunately, we dangerously slipped towards 
precision and scientific pharisaism and we 
completely forgot all about the relevance and the 
profound meaning of culture and knowledge 
which, according to Vasile Parvan, can only be 
achieved by "the socialization of personalities and 
the enlightenment of the people." That is, we re-
enacted one of Parkinson's laws, saying that 
"everyone has something to do but what is 
necessary is not done." In my opinion, the science 
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Parkinson prin care „fiecare are ceva de făcut dar 
ceea ce este necesar nu se face”. După opinia mea, 
știința care nu socializează este perversiune și se 
include în sintagma lui Lucian Blaga: „Nimicul își 
încoardă arcul” (Pan cântă). 

Analizând soluția pentru dezvoltare a lui 
Vasile Pârvan, la „culturalizarea poporului” am 
constata, doar la secvența învățământului 
universitar, că pentru o generație de studenți care 
și-ar finaliza studiile în 4 ani, cheltuielile 
corespunzătoare locurilor bugetate (calculate la 
nivelul taxelor percepute de cele mai bune 
universități americane) depășesc valoarea aurului 
presupus că ar exista la Roșia Montană (240 t). În 
același timp, în SUA, într-un documentar se afirmă 
că veniturile din învățământul superior sunt de cca. 
1000 de miliarde $ SUA confirmând afirmațiile lui 
F. Zakaria din cartea cu titlul „Lumea 
postamericană” care spunea: „educația superioară 
este cea mai bună industrie a Americii […] în nici 
un alt domeniu avantajul Americii  nu este atât de 
copleșitor.” 

Poate că, doar la „socializarea personalităților” 
stăm mai rău pentru că aceste „personalități” sunt 
preocupate mai mult pentru îndeplinirea baremurilor 
care le asigură propria devenire profesională și mai 
puțin pentru „binele colectiv”. Îmi aduc aminte, în 
acest context, de aforismul „insurgentului” profesor 
de la Universitatea din New York, N. Taleb, care 
afirma: „Iar când mi se spune că cineva are trei sute 
de articole academice publicate și douăzeci și două 
doctorate onorifice, dar nici o contribuție riguroasă 
cu un sistem de idei bine construit mă feresc de 
respectivul ca de ciuma bubonică”. (N. Taleb, 
Antifragilul) Eu cred, că fiecare trebuie să ne 
întoarcem către locurile natale impregnați și animați 
de beneficiile cunoașterii și, într-o autentică 
manifestare de responsabilitate socială, să înnobilăm 
și să îmbogățim cu aceste „daruri” punctul de 
plecare returnând ceva celor care au rămas acolo. Se 
materializează, astfel, spiritul principiului universal 
al reciprocității afirmat de toate filozofiile 
fundamentale ale lumii. Este o modalitate prin care, 
poate, se reconstituie traiectoria ciclului imaginat de 
Lucian Blaga în cunoscuta sa poezie „Cântecul 
obârșiei”. Iată ce spunea poetul: „La obârșie, la 
izvor / Nici o apă nu se-ntoarce / Decât sub chip de 
nor / La obârșie, la izvor / nici un drum nu se 

with no socialization is perversion and can be 
included in Lucian Blaga’s phrase "Nothingness 
draws its bow" (Pan sings). 

Analyzing Vasile Parvan's solution for 
development, referring to the "enlightenment of 
the people" we could note only within the 
segment of higher education, that for a generation 
of students who would complete their studies in 
four years, the expenditure for funded places 
(calculated at the level of fees of the best 
American universities) exceed the value of gold 
assumed to exist at Rosia Montana (240 t). 
Meanwhile, in the US, in a documentary, they 
state that the revenues from higher education are 
about 1000 billion US $, confirming F. Zakaria's 
statements in the book entitled "The Post-
American World” saying: "higher education is 
the best industry in America [...] in any other 
field America's advantage is not that 
overwhelming." 

Perhaps, only as far as the "socialization of 
personalities" is concerned we are not doing that 
good, because these "personalities" are rather 
concerned to fulfill scales ensuring their own 
professional progress than the "collective good". I 
remember, in this context, the aphorism of the 
"insurgent" professor at the University of New 
York, N. Taleb, who said: "And when they say to 
me that someone has published three hundred 
academic articles and twenty two honorific doctor 
degrees, but has no rigorous contribution to a 
system of well built ideas, then I keep away of him 
as of the bubonic plague.” (N. Taleb, Antifragile) I 
believe that everyone should go back to his native 
places imbued and driven by the benefits of 
knowledge and a genuine manifestation of social 
responsibility, to ennoble and enrich with these 
"gifts" the starting point, giving back something to 
those who have remained there. It is thus 
materialized the spirit of the universal principle of 
reciprocity affirmed by all the fundamental 
philosophies of the world. It is a manner in which 
we can rebuild the path of the cycle imagined by 
Lucian Blaga in his famous poem "Cantecul 
bârşiei/The Song of origins". Here's what the poet 
says: "To the origin, to the spring / No water 
comes back / But as a cloud / To the origin, to the 
spring / no road returns / But as longing." We 
could see in this logic the continuos return, 
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întoarce / Decât în chip de dor”. Am putea să 
observăm, în această logică, continua reîntoarcere, 
motivată de „dor” care fertilizează din „norul” 
cunoașterii ciclul infinit al devenirii. 

Revenind la agricultură, un verset biblic din 
„Geneza” ne asigură de eternitatea acestei 
activități: „(8.22) Cât va fi pământul, nu va înceta 
semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și 
iarna, ziua și noaptea!” Acceptând permanența 
cadrului în care se desfășoară activitatea agricolă 
trebuie să acceptăm și schimbările pe care evoluția 
societății umane le-a generat și în acest domeniu. 
Au apărut instrumente noi și atitudini, instituții și 
abordări noi iar, din interconectarea acestora au 
apărut diferențe de dezvoltare. 

Poate că, în stabilirea diferențelor de 
dezvoltare, punctul de pornire ar putea fi enunțul 
biblic din „Pildele lui Solomon” prin care se 
afirmă: „(12.27) … dar comoara de preț a unui om 
este munca”. Am putea, așadar, să definim 
dezvoltarea prin valorile sale care au ca sursă 
munca omului. Peste această constatare, spiritul 
pragmatic al epocii noastre ar putea face 
sublinierea că este vorba de valorile explicite mai 
mult decât despre potențialul valoric, care contează 
și el, dar nu este totul. În acest context, un 
exponent al pragmatismului contemporan are o 
precizare. Astfel, Brian Dayson, fost CEO la Coca-
Cola spune: „Valoarea are valoare doar dacă 
valoarea ei este valorificată”. Ar rezulta, în 
consecință, că modul de valorificare a muncii unei 
comunități ar putea desemna starea de prosperitate 
a acelei comunități. 

Munca este un „soft” care valorizează și 
înnobilează orice activitate umană și oferă o 
„metrică pentru civilizație”. Este un exercițiu 
despre care ne vorbea și Dinicu Golescu în 
cunoscuta sa carte „Însemnare a călătoriei mele” 
când, constata că țăranii din Transilvania erau 
obligați la 198 de zile de clacă pe an față de cei din 
pusta maghiară care lucrau 104 zile/an sau cei din 
Țara Românească cu 12 zile pe an (F.Constantiniu, 
O istorie sinceră a poporului român). Este vorba 
aici, poate, de un fundal civilizațional care trebuie 
explorat și exploatat, adică de valorificarea acelui 
„soft power” care vine din interiorul ființei umane, 
se cultivă prin muncă și depășește orice alt tip de 
motivație. 

motivated by the "longing" that fertilizes in the 
"cloud" of knowledge the infinite cycle of 
becoming. 

Returning to agriculture, a Bible verse from 
"Genesis" assures us of the eternity of this activity 
"(8.22) While the earth exists, seedtime and 
harvest will not cease, cold and heat, summer and 
winter, day and night!" Accepting the permanence 
of the framework where agricultural activity is 
carried out, we must also accept the changes that 
the evolution of human society has generated in 
this area. New tools and attitudes, institutions and 
approaches have appeared and, in their 
interconnection, development differences have 
arisen. 

Perhaps, in determining the disparities in 
development, the starting point could be the 
biblical statement "Proverbs" which states: 
"(12.27) ... but the most precious treasure of man 
is work." We could therefore define development 
through its values that originate in human labor. 
Over this finding, the pragmatic spirit of our age 
could emphasize that it's more about explicit 
values than about the potential value that matters, 
too, but which is not all. In this context, an 
exponent of the contemporary pragmatism has an 
explanation. Thus, Brian Dayson, former CEO of 
Coca-Cola says: "The value has value only if its 
value is valued." It follows, therefore, that the 
way of valuing the labor of community could 
designate a state of prosperity within that 
community. 

Work is a "soft" that ennobles and values all 
human activity and offers a "metric for 
civilization". It is an exercise of which Dinicu 
Golescu used to talk in his famous book 
"Însemnare a călătoriei mele/Notes of my voyage" 
when noticing that the peasants of Transylvania 
were required 198 days of group work per year 
compared with those in the Hungarian plains 
working only 104 days / year or with those in 
Wallachia, 12 days per year (F.Constantiniu, O 
istorie sinceră a poporului român). Perhaps, this is 
about a civilizational background to be explored 
and exploited, i.e. harnessing that "soft power" 
that comes from within the human being, 
cultivated through work and exceeding any other 
type of motivation. 
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