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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact în cazul celor
cotate)
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
1.Pour une histoire analogique de l’analogie: une discusion autour de l’origine de l’idée thomiste de connaissance
analogique de l’être, în “Studia Universitatis Babeş-Bolyai ”, Philosophia, 2009, nr. LIV, 2, pp. 67-81,
ISSN 1221-8138, cod CNCSIS 524 (categ. B+).
2.L’abstrait et la chose en soi chez Kant et Hegel, în “Recht und Frieden in der Philosophie Kants. Akten des X.
Internationalen Kant-Kongress, ed. Rohden, V.; Terra, R.; Almeida, G. A. de; Ruffing, M.), Walter de Gruyter, Berlin,
2008, vol. 5, pp. 355-367, ISBN 978-3-11-018368-9.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
1.Teoria tomistă a intelectului agent şi echivocurile sale în “Summa theologica”,“Quaestiones disputatae de anima”
şi “De unitate intellectus”,în Studii tomiste, I (ed. Baumgarten, A.), Eikon, Cluj-Napoca, 2009, pp. 29-45,
ISBN, 978-973-757-248-6.
2.Le problème de la déduction des catégories chez Plotin et Hegel, în “Orma”, 2008, nr. 9, pp. 13-19,
ISSN 1841-6349.
3.Le nombre est-il une réalité parfaitement intelligible? Une analyse de l’intelligibilité du nombre chez Plotin,
“Chora”, 2007, nr. 5, pp. 97-109, ISSN 1583-8617.
4.Postsocialism şi postmodernitate – o echivalenţă imposibilă, în “Idea”, 2006, nr. 24, pp. 135-141
(cu traducere spaniolă, “Criterios”, iunie 2007), ISSN 1583-8293.
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5.Istoria şi conţinutul « Întrebărilor disputate despre suflet » ale lui Toma d’Aquino,în Toma d'Aquino,
Întrebări disputate despre suflet, Bucureşti, Humanitas, 2006, pp. 323-384, ISBN 973-50-1404-1.
6.Ce que le post-communisme n’est pas, în La grande braderie à l’Est, ed. Karnoouh, C. & Drweski, B.),
Le Temps des Cérises, Paris, 2005, pp. 289-308, ISBN 2-84109-531-2.
7.Separarea dintre biserică şi stat sau aporiile complicităţii, în “Idea”, 2005, nr. 20, pp. 122-128, ISSN 1583-8293.

5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
1.Le problème de la transcendance chez Aristote et Plotin, A.N.R.T., Lille, 2007, 258 p., ISBN 978-2-7295-6617-3.
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
1.Paradoxul transcendenţei la Aristotel şi Plotin, Humanitas, Bucureşti, 2008, 235 p., ISBN 978-973-50-2149-8.
Traduceri:
1.Toma din Aquino, Summa Theologica, Iaşi, Polirom, 2009 (traducere colectivă din latină, coordonată de
A. Baumgarten), ISBN 978-973-46-1370-0.
2.Plotin, Enneade VI, Bucureşti, Iri, 2007 (traducere colectivă adnotată din greaca veche), 720 p.,
ISBN 973-7926-19-6.
3.Toma d'Aquino, Întrebări disputate despre suflet, (traducere adnotată din latină), Bucureşti, Humanitas, 2006,
408 p. ISBN 973-50-1404-1.
4.Plotin, Enneade III, IV şi V, (traducere colectivă adnotată din greaca veche), Bucureşti, Iri, 2005, 758 p.,
ISBN 973-7926-20-X.

7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu economia

11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I

2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
1.A. Baumgarten, Ce este ce nu văd cei care îl văd pe cel ce vede totul? [recenzie la Gabriel Chindea,
Paradoxul transcendenţei la Aristotel şi Plotin, Humanitas, Bucureşti, 2008], în Dilemateca, nr. 34 / martie 2008.
2.M. Vlad, Plotin şi dificultăţile transcendenţei [recenzie la Gabriel Chindea, Paradoxul transcendenţei la Aristotel
şi Plotin, Humanitas, Bucureşti, 2008], în Idei în dialog, nr. 7 (58) / iulie 2009.
3. S. Lavric, Treimea ipostatică [recenzie la Gabriel Chindea, Paradoxul transcendenţei la Aristotel şi Plotin,
Humanitas, Bucureşti, 2008], în Luceafărul de dimineaţă, nr. 32 / 14. 10. 2009.
4.A. Cistelecan, Arheologia anacronicului [o citare din Gabriel Chindea, Postsocialism şi postmodernitate –
o echivalenţă imposibilă, în Genealogii ale postcomunismului (ed. A. T. Sîrbu & A. Polgár), Idea, Cluj, 2009],
în Cultura, nr. 10 / 7 mai 2009.
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005

4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale

5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) 10 lucrări
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) 3 lucrări
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

6. Studenţi internaţionali atraţi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
-

Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Post-doctoranzi (lista nominală)

7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
-Studia philosophia UBB
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi valoarea)
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12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
15. Conferinţe invitate internaţionale
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă realizare
ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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