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Dosar Grup de Cercetare 

 
Notă: Toate datele se referă la perioada 2005-2009 
 
A. Grupul de cercetare 
 
Numele grupului de 
cercetare  

CENTRUL DE FILOSOFIE ANTICA SI MEDIEVALA 

Persoana de contact (nume, 
prenume, grad didactic) 

Conf.univ.dr. Alexander Baumgarten 

Domeniul ştiinţific Istoria filosofiei antice şi medievale 
Adresa paginii web a 
grupului 

http://hiphi.ubbcluj.ro/fam

Adresa e-mail a persoanei de 
contact 

alexbaum7@web.de 

 
 
B. Programul de cercetare al grupului, rezultate preconizate în următorii  2-3 ani   
(maximum 1 pagina, în manieră cât mai accesibilă) 
 
Centrul de Filosofie Antică şi Medievală al Facultăţii de Istorie şi Filosofie,  coordonat de 
prof.univ.dr. Vasile Muscă, a fost înfiinţat în anul 2001 şi a avut până în prezent  prestigioasă 
activitate concretizată într-un număr de peste 25 de volume de autor publicate la edituri 
prestigioase, peste 30 de volume de ediţii comentate de texte greceşti şi latine din autori antici şi 
medievali, câteva zeci de articole publicate în reviste indexate internaţional sau în volume de 
studii colective, organizarea unui doctor honoris causa în 2005, editarea unei reviste 
internaţionale şi a mai multe colocvii internaţionale cu tematică specifică.  
 
Din aceste premise rezultă programul de cercetare al centrului în anii viitori, concretizat în 
următoarele date: 
 
1. Editarea revistelor Chora, revue des etudes anciennes et medievales (in colaborare cu Centrul 

Leon Robin din Univ. Paris IV, Sorbonne) şi Töblett (editor: prof.dr. Egyed Peter), reviste 

indexate în baze de date internaţionale. 

2. Continuarea publicării la editura Polirom a ultimelor 3 volume ale traducerii comentate a 

Summei theologice a lui Toma din Aquino. 
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3. Continuarea susţinerii colecţiei de texte bilingve comentate „Biblioteca medievală”, din care au 

apărut până acum 12 volume, la Editura Polirom din Iaşi. 

4. Continuarea susţinerii colecţiei de texte bilingve comentate „Surse clasice”, din care au apărut 

până acum 3 volume, la Editura Humanitas din Bucureşti. 

5. Publicarea unui volum intitulat „Vocabularul filosofiilor europene”, care reprezintă traducerea 

îmbogăţită cu peste 15 articole originale al omonimului francez  „Vocabulaire des philosophies 

europeenes”, coordonat de prof. dr. Anca Vasiliu şi conf.dr. Alexander Baumgarten (circa 2000 

de pagini), contractat la Editura Polirom din Iaşi. 

6. Demararea unui contract de editare, cu comentarii monografice, a întregii opere a lui Aristotel, 

într-un ritm de 1 volum pe an, în curs de contractare la Editura Polirom. 

7. Organizarea unui colocviu internaţional de terminologie filosofică, pentru care Centrul dispune 

de finanţare proprie, în perioada 25-30 octombrie, cu participare franceză, ucraineană, arabă, 

portugheză şi italiană.  

8. Derularea granturilor de cercetare existente, în limita colaborării posibile în cadre legale cu 

CNCSIS. 

C. Membrii grupului   
(Membrii grupului pot fi din catedre/facultăţi diferite; o persoană poate face parte dintr-un singur 
grup, conform opţiunii proprii) 
 
Numele şi prenumele, grad did.  Facultatea, Catedra Semnătura 
Preşedintele centrului   
1. Prof.univ.dr. Vasile Muscă Catedra de Istoria Filosofiei 

Antice şi Medievale 
 

Membri   
2. prof. univ.dr. Marta Petreu-Vartic Catedra de Istoria Filosofiei 

Antice şi Medievale 
 

3. prof.univ.dr. Liviu Zapirtan Catedra de istoria Filosofiei 
Antice si Medievale 

 

4. prof.univ.dr. Egyed Peter Catedra de Istoria Filosofiei 
Antice şi Medievale 

 

5. conf.univ.dr. Al. Baumgarten Catedra de Istoria Filosofiei 
Antice şi Medievale 

 

6. lector dr. G. Chindea Catedra de Istoria Filosofiei 
Antice şi Medievale 

 

7. lector dr. A. Bereschi Catedra de Limbi clasice, 
Facultatea de Litere 

 

8. asist. Ioana Lemeny Catedra de Istoria Filosofiei 
Antice şi Medievale 

 

9. Soos Amelia Catedra de Istoria Filosofiei 
Antice şi Medievale 

 

10. dr. Mihai Maga alumnus  
 

 
D. Se ataşează dosarul individual pentru fiecare membru al grupului 

 

Data:        Semnătura 
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