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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. Notes sur le vocabulaire anselmien, Proslogion, I-II, în Studia Universitatis Babes-Bolyai,
seria Filosofie, L, 2/2005, pp. 133-151;
2. Le concept de loisir (schole) dans les Politiques d’Aristote, în Analele Universitatii din
Timisoara, mai 2007, pp. 35-67
3. The Extension of Time and the Eternity of the World in the Works of Maimonides and Thomas
Aquinas, in Studia Iudaica, XVII, Cluj Napoca, 2009, pp. 226-238.
4. Tradiţia cunoaşterii prin intermediar şi geneza ideii de intenţionalitate; cazul lui Petrus
Aureolus, în Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 15/2005, pp. 15-25;
5. Posibilitate şi pasivitate în teoria aristotelică a intelectului, în Analele Universitatii din
Timisoara, nr. 1, 2006, pp. 117-145.
6. Sicut speculum animatum. De la imaginaţia aristotelică la intenţionalismul lui Albert cel
Mare, în Imaginaţie şi intenţionalitate, perspective istorico-fenomenologice şi sistematice, în
Studia Universitatis Babes-Bolyai, series Philosophia, 1/2009, pp. 51-64.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)

1. Possibilité et passivité dans la théorie aristotelicienne de l’intellect, dans Chora - Revue
des Etudes Anciennes et Médiévales, 4-5; 2006; Iaşi, pp. 211-229;
2. Filosofia e professionalità nella Romania attuale, Sapienza - ROMANIA CULTURALE
OGGI, a cura di Nicoleta Neşu, premessa di Luisa Valmarin, Università di Roma,

Dipartimento di Studi Europei e Interculturali, Quaderni di Romània Orientale, 2, Bagatto
Libri, Roma, 2008, pp. 113/121.
3. L’extension du temps et l’eternite du monde chez Maimonide et Thomas d’Aquin, în
Espaces et Mondes au Moyen Age, Mianda Cioba et talii (eds.), Actes du colloque
internationale tenu a Bucarest, les 17-18 octobre 2008, editura Universităţii din
Bucureşti, Bucureşti, 2009, pp. 342-351.
4. Pentru un sens al culturii medievale: Confesiuni, XIII, 15, în Bogdan Tătaru-Cazaban
(coordonator), Pluralitatea metafizicilor medievale. Istorie şi structuri, editura Polirom,
Iaşi, 2005, pp. 205-216.
5. Conceptul de paradigmă filosofică în istoriografia filosofiei medievale, în Ilona
Bârzescu, Claudiu Mesaros (coord.), Portret de grup cu Filosofia. Studii de istoriografie
filosofică. In memoriam Viorel Colţescu, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2005,
pp. 183-192;
6. Plotin versus Aristotel în constituirea conceptului medieval de intenţionalitate, în Lazea,
Dan, Ciocan, Cristian (ed.), Intenţionalitatea de la Plotin la Lévinas, Ed. Universităţii din
Bucureşti, Bucureşti pp. 11-27;
7. Kant şi Hegel, interpreţi ai lui Anselm, în Niculae Mătăsaru (ed.), Actualitatea filosofiei
lui Immanuel Kant, ed. Aius, pp. 164-180, Craiova, 2007.
8. Ahile şi Ulise. Stăpânirea adevărului şi modelul politic al Republicii, în V. Muscă, A.
Baumgarten (ed.), Filosofia politică a lui Platon, ed. Polirom, Iaşi, 2006, pp. 159-185;
9. Litois feromenois, Note la semiologia plotiniană a cerului, în volumul Ianua. Lumea
greco-romană în studii şi articole, coordonat de Cristina Halichias şi Maria Luiza
Dumitru Oancea, editat de Institutul de Studii Clasice, editura Universităţii din Bucureşti,
Bucureşti, 2009, pp. 64-71.
10. Paulatim et pedentim, Lămuriri preliminare la Summa theologica, în Toma din Aquino,
Summa theologica, vol. I, Polirom, pp. 12-24.
11. Manifestative et laudative. Toma din Aquino între realism şi transcendentalism în
problema numelor divine – Summa theologica, I, q. 13, în Studii de istoria filosofiei
dedicate profesorului Vasile Muscă (volum coordonat în colaborare cu Adela Cîmpean),
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009.
12. Episcopul Ioan Vancea, de la erudiţie filosofică la temeiul teologic al educaţiei umaniste
autohtone, în Ioan Vancea, Restituiri, vol. I, ediţie, studiu introductiv şi note de Ion Cârja,
cu contribuţia lui Vasile Rus (colationarea textului) şi Alexander Baumgarten (comentariu
filosofic), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, în cadrul studiului introductiv
semnat împreună cu editorul Ion Cârja, pp. 7-29.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate

1. Principiul cerului. Eternitatea lumii şi unitatea intelectului în filosofia secolului al XIII-lea,
ediţia a II-a, ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, 285 p.;
2. Şcoala răgazului. Studii de filosofie antică şi medievală, editura Galaxia Gutenberg, Târgu
Lăpuş, 2006, 170 p.;
3. Bună dimineaţa, filosofie!, cu o prefaţă de Mihai Maci, editura Bastion, Timişoara, 2008,
170p.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale

1. Toma din Aquino, Summa theologica, I, Polirom, 2009, 985 p.
2. Filosofia politică a lui Platon – ed. Polirom, colecţia „Teorie politică”, Iaşi, volum coordonat
în colaborare cu Vasile Muscă, 2006, 332 p.;
3. Studii tomiste (I), editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 200 p.
2

4. Studii de istoria filosofiei dedicate profesorului Vasile Muscă (volum coordonat în colaborare
cu Adela Cîmpean), Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2009, 430 p.
5. Duns Scotus, Despre primul principiu, ediţie bilingvă, nota introductivă şi comentariile
textului ( cu traducerea de Adrian Cotora), ed. Polirom, 2007, pp. 5-8 şi 219-234;
6. Ioan Vancea, Restituiri, vol. I, editie, studiu introductiv si note de Ion Carja, cu contributia lui
Vasile Rus (colationarea textului) si Alexander Baumgarten (comentariu filosofic), Presa
Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2009, 300 p.
Traduceri
1. Plotin, Enneade, III, 8 şi IV, 1-6 şi 9, în volumul Enneade, III-V, ediţie bilingvă, ed. Iri,
Bucureşti, 2005, 750 p. (traducere colectivă)
2. Plotin, Enneade,VI, 3 în volumul Enneade, VI, ediţie bilingvă, ed. Iri, Bucureşti, 2007,
730 p. (traducere colectivă)
3. Aristotel, Despre suflet, ediţie bilingvă, traducere şi comentarii, ed. Humanitas, Bucureşti,
2006, 412 p.
4. Toma din Aquino, Summa theologica, I, editura Polirom, 2009, 985 p. (traducere
colectivă)
8. Brevete internaţionale
Nu este cazul
9. Brevete naţionale
Nu este cazul
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu

economia
Nu este cazul
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
Nu este cazul
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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. Metafizica si Occidentul - Romania Culturala
Alexander Baumgarten arata ca, atât la Aristotel cât si în traditia ... Analogia, propusa de Alexander
Baumgarten, între miscarea stelelor si viata ...
www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7361 - În Cache
2. Revista de Filozofie KRISIS, issue: 07 / 1998 — Recenzie - SF ...
de B Tătaru-Cazaban - 1998
latină, note şi postfaţă de Alexander Baumgarten, Editura Biblioteca ... iectul lui Alexander
Baumgarten, început în 1996 cu Proslogion-ul, de a oferi în ...
www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id...
3. Metafizica spiritului la Aristotel - Romania Culturala
Am citit cu interes recenzia prietenului meu Alexander Baumgarten la ... Pentru Alexander
Baumgarten, metafizica aristotelica consta în „cautarea unei ...
www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod... - În Cache - Pagini similare
4. Cerul filozofiei - Fundatia România Literara
Şi totuşi, Alexander Baumgarten îşi păstrează optimismul în privinţa actualităţii filozofice a ...
Alexander Baumgarten rămîne un optimist implacabil. ...
www.romlit.ro › ... › Arhivă › 2009 › Numarul 15 - În Cache - Pagini similare
5. sisif.ro | Prima traducere integrală a lucrării Summa Theologica
1 Feb 2010 ... Alexander Baumgarten a declarat că traducătorii vor proceda aşa cum a procedat
Gengis Han cu armatele lui, adică vor împărţi “armatele” în 3 ...
www.sisif.ro/.../Prima-traducere-integrala-a-lucrarii-Summa-Theologica.html - În Cache
6. Un volum reuşit
Volumul Filosofia politică a lui Platon, coordonat de Vasile Muscă şi Alexander Baumgarten,
cuprinde în prima parte o antologie de texte platoniciene ...
ifilosofie.uv.ro/adriannita/Alex.htm - În Cache - Pagini similare
7. Ce inseamna "A trai bine?
La aceste întrebări, a avut amabilitatea să răspundă, prin prisma filosofului, conferenţiarul doctor
Alexander Baumgarten, de la Universitatea Babeş-Bolyai. ...
www.revistanoinu.com/Ce-inseamna-A-trai-bine.html - În Cache - Pagini similare
Principiul cerului | Idei in Dialog
8. 1 Mar 2009 ... Astfel as introduce cartea lui Alexander Baumgarten, Principiul cerului. Eternitatea
lumii si unitatea intelectului in filozofia secolului ...
www.ideiindialog.ro › Recenzii - În Cache - Pagini similare
9. Newsletter Filozofie
Agonia della terra del tramonto?, Roma, Citta Nuova, 2007], Idei in Dialog, Nr. 7 (46) / Iulie 2008;
Alexander Baumgarten, Praeparatio Theodorici de Uriberg ...
10. Rose AUSLÄNDER
Legătura bizară pentru unii dintre filosofie si bufnită reise si din cea mai recentă carte a domnului
Alexander Baumgarten (de acum A.B.), Bună dimineata, ...
convorbiri-literare.dntis.ro/CRISMAREANUmar9.html - În Cache - Pagini similare
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11. ALEXANDRU MANAFU
Formatul fişierului: Microsoft Word - Afişare ca HTML
În 2003, a apărut studiul lui Alexander Baumgarten despre „Sfântul Anselm” care .... Pentru
Alexander Baumgarten, înţelegerea argumentului existenţei lui ...
www.filosofie.ugal.ro/ANALE%205/22.%20blanaru.doc

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) - 24
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) - 18
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) nu este
cazul
- Post-doctoranzi (lista nominală) nu este cazul
6. Studenţi internaţionali atraşi (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 Universitatis Babes-Bolyai, în bordul editorial
Analele Universitatii de Vest din Timisoara, seria filosofie, în bordul editorial
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se menţionează
şi valoarea)
- Proiectul nr. 109/2008 PNII-Modul III Capacităţi „ Retorica justiţiei sociale şi percepţiile deliberative asupra
statului de drept în Africa de Sud post-apartheid şi România post-comunistă” între UBB şi Universitatea
Cape Town (Africa de Sud), in valoare de 275.100 lei. Directori conf.univ.dr. C. Mihali si prof.dr. Ph. Salazar.

10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

1. 2004-2006: membru in proiectul CNCSIS tip A: Neoplatonism si constructie europeana. Plotin
si sursele intelectuale ale modernitatii, cod CNCSIS 1724/2003 (durata 2 ani), cu suma aprobata
14.235 ron, director proiect prof. univ. dr. Vasile Musca.
2. 2005-2008 : membru in proiectul CNCSIS tip A : Gandirea politica a lui Platon si Aristotel,
fundament al constructiei europene (durata 3 ani), cod CNCSIS 1389/2006, suma aprobata
44.219,2 ron, director proiect prof. univ. dr. Vasile Musca.
3. 2008-2011: membru în proiectul CNCSIS, „Idei”: Origene şi tradiţia patristică, director
lect.univ.dr. Adrian Muraru, Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi.
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4. 2008-2011: membru în proiectul CNCSIS, „Idei”, Platon şi Aristotel în cultura română”,
director lector univ.dr. E. Maci, Universitatea din Oradea.
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi valoarea)

1. 2008-2011: director al proiectului CNCSIS: „Toma din Aquino şi sursele medievale ale
modernităţii filosofice”, cod 2410, valoare aprobata 976.523 ron
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
1. Membru în Comisia Nationala de Evaluare a Granturilor de Cercetare CNCSIS, comisia 3;
2. Membru în bordul editorial al Chora, revue des etudes anciennes et medievales, anuar editat de Centrul
“Leon Robin” al Universitatii Paris IV Sorbonne împreuna cu Centrul de filosofie antică şi medievală a
UBB Cluj.
3. Membru în Consiliul director al Institutului Cultural Roman, Bucureşti (numit în mandat 2008-2012)
4. Membru corespondent al “Academia Pontificale Santo Tommasso de Aquino”, Roma.
5. Director al colectiei “Biblioteca Medievala” (2003-) a Editurii Polirom
15. Conferinţe invitate internaţionale

1. „Aristote et le probleme du toucher”, conferinţă susţinută la Universitatea Paris IV Sorbonne,
Centre Leon Robin, în cadrul seriei de conferinţe „L’ame et ses discours”, 18 februarie 2010.
2. Litois feromenois. Note asupra semiologiei plotiniene a cerului, la colocviul „Plotinus
2005/205” 12 november, Univ. of Bucharest, Dep. of Philosophy
3. Extension du temps et eternite du monde chez Maimonide et Thomas d’Aquin, conferinţă
susţinută la Colocviul internaţional Espaces et Mondes au Moyen Age, organizată de
Universitatea din Bucureşti, Colegiul Noua Europa şi Institutul Cultural Roman, în 17-18
octombrie 2008, reluată la colocviul „Impactul lui Maimonides asupra culturii europene”,
organizată de Institutul de iudaistică şi istorie evreiască „Moshe Carmilly” al UBB, 28-30
octombrie 2008.
4. Etienne Tempier şi premisele modernităţii filosofice, în cadrul colocviului international
„Perspective contemporane asupra lumii medievale” la Universitatea din Piteşti, 4-6
decembrie 2009.
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale

-
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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.)

Cea mai importantă realizare profesională a subsemnatului este editarea volumului:
Aristotel, Despre suflet, ediţie bilingvă, traducere şi comentarii, ed. Humanitas, Bucureşti,
2006, 412 p.
Tratatul este cel mai important şi mai influent document al antichităţii privind problema filosofică
a subiectivităţii. El nu s-a bucurat încă în limba română de o prezentare profesională. În schimb,
orice student onest în filosofie trebuie să dedice o parte consistentă a studiului său acestui tratat,
iar din acest motiv consider că am oferit filosofiei româneşti un reper fundamental.
Acest volum reprezintă rezultatul unei munci de mai bine de 10 ani, rod al competenţelor de
filosofie antică şi medievală şi de limbi clasice dobândite în ani de studii. Volumul prezintă un
aparat critic de peste 200 de pagini, care analizează faimosul text al lui Aristotel dintr-o
perspectivă inovatoare în plan international, editând textul in comparaţie cu cele mai importante
comentarii antice şi medievale care au canalizat impactul cultural imens asupra filosofiei
occidentale a acestui tratat.
Traducerea lui este o parte a unui program mai amplu de editări realizate de Centrul de Filosofie
Antică şi Medievală al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, care a realizat până acum, prin mine
înşumi sau sub direcţia mea, traducerea Politicii lui Aristotel, opera integrală a lui Plotin, 12
volume bilingve de autori medievali (colectia “Biblioteca Medievală” a editurii Polirom),
primul volum din Summa theologica a lui Toma din Aquino.
Totuşi, apariţia tratatului Despre suflet în limba română nu s-a bucurat de nici o semnalare, nu am
primit nici o recenzie, nici o apreciere sau o obiecţie. Acest fapt dovedeşte profunda
incompetenţă a receptării româneşti şi dovedeşte indirect natura remarcabilă a realizării
subsemnatului.

Data:

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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