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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) 
 
 
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed) (15) 
 
În străinătate (sau în edituri internaţionale) 

 
1. « Sécularisation et État d’exception”, în La pensée libre, nr. 8/ 2005, pp. 4-30 
2. « Theory and Practice of human rights in post-traditional societies », în Interculturalism and 
Discrimination in Romania », Ed. Lit, Berlin, 2006, pp. 299-309 
3. « Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel », în Hegel et le droit, 
Librairie Vrin, Paris, 2006, pp. 215-239 
4. « De l’expérience du sublime à l’aspiration de la Sehnsucht », în Recherches 
phénoménologiques actuelles en Roumanie et en France, Ed. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-
York, 2006, pp. 17-37 
5. „Trinité et sécularisation en orient chrétien”, în Du trinitaire dans ses nouages, Editions de 
l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 129-143 
6. „Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale”, în Du trinitaire dans ses 
nouages, Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 179-189 
7. « Philosophie, droit, religion. Entre l’Orient musulman et l’Occident chrétien », în Aspects. 
Revue d’études francophones sur l’Etat de droit et la démocratie, nr. 1/ 2008, pp. 171-177 
8. « Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima. De la mystique au 
dernier Merleau-Ponty », în L’Orient des dieux, vol. VIII-IX, 2008-2009, pp. 107-129 
9. „Religion, intervalle, philosophie analytique”, în Memory, Humanity and Meaning, Zeta Books, 
Bucarest, 2009, pp. 347-364 
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În ţară : 
10. « La phénoménologie de l’histoire ou La facticité du passage », în Yearbook of the « George 
Baritiu » Institute of History in Cluj-Napoca, volume VI, Series Humanistica, vol. III, 2005, pp. 
223-256 
11. „Intuiţie eidetică versus reducţie arhitectonică”, în Intenţionalitatea de la Plotin la Lévinas. 
Metamorfoza unei idei, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2005, pp. 71-95 
12. „Turnura teologică a fenomenologiei”, în O gândire fără ţărmuri, volum dedicat memoriei lui 
André Scrima, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 203-229 
13. „Intuiţie eidetică versus Reducţie arhitectonică”, reeditare, în Intenţionalitatea de la Plotin la 
Lévinas, Ed. Zeta books, Bucureşti, 2007, pp. 83-111 (reeditare) 
14. « Phénoménologie et apophase », în Yearbook of the « George Baritiu » Institute of History in 
Cluj-Napoca, volume VI, Series Humanistica, 2008, pp. 239-253 
15. « Droit, personne, territoire », Yearbook of the « George Baritiu » Institute of History in Cluj-
Napoca, volume VII, 2009, Series Humanistica, pp. 233-243 

 
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale 

 
1. Être(s) de passage, Zeta Books, Bucarest, 2008, 386p. 

 
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate 

 
1. Conştiinţă şi schimbare în Critica raţiunii pure. O perspectivă arhitectonică asupra 
kantianismului, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2006, 470p. 
2. De la experienţa sublimului la starea de excepţie, Ed. Paideia, Bucureşti, 2006, 294p. 
3. Idem, ediţia a II-a, Ed. Paideia, Bucureşti, 2007, 294p. 

 
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale 

 
1. Démocratie, droit fondamentaux, vulnérabilité, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 
2007, 324p. 

 
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 (6) 
 
În străinătate: 
 
Pentru 4.2. 

1. François Ruegg, « Echanges inégaux avec l’Est. Accommodement, modes et modèles. Le cas 
roumain », în Coopération internationale: entre accommodements interculturels et utopies, Ed. 
Harmattan, Paris, 2008, p. 36 

Pentru 4.3. 
1. Jean-Louis Vieillard-Baron éd., « Présentation », în Hegel et le droit naturel moderne, Vrin, 
Paris, 2006, pp. 210-211 

Pentru 5.1. 
1. Jean-Louis Vieillard-Baron, « A propos de S. Augustin », Revue philosophique de France et de 
l’étranger, Tome 134, no. 3, 2009, p. 361 

 
În ţară: 
 
Pentru 4.9. 

1. Silviu Lupaşcu, „Enunţul de identificare”, Idei în dialog, iunie 2009 
Pentru 6.1. 
 1. Valentin Cioveie, « Răspuns unui ateu nemilitant », Idei  în dialog, februarie 2008 
Pentru 6.2. 
 1. Valentin Cioveie, « Răspuns unui ateu nemilitant », Idei  în dialog, februarie 2008 
 
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005 (9) 
 
În străinătate: 

 
Pentru Théorie et pratique des droits de l’homme dans les sociétés post-traditionnelles, în Morale et 
Politique des Droits de l’Homme, Ed. G. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2003 

1. Dieter Schlesak, Zeugen an der Grenze unserer Vorstellung: Studien, Essays, Portraits, IKGS 
Verlag, München, 2005, p. 350. 

Pentru “Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. I. Conscience et changement”, 
„Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 33-65 

1. Jean-Louis Vieillard-Baron, “Hegel, critique du rapport foi-entendement dans la philosophie 
des Lumières selon  la Phénoménologie de l’Esprit”, in Les Lumières et l’Idéalisme allemand, éd. 
Jean-Claude Bourdin, Harmattan, 2006, p. 127 

Pentru “Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. II. Passage et transmission”, 
„Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, 16/ 2003, Librairie Vrin, Paris, pp. 66-97 

1. Jean-Louis Vieillard-Baron, Hegel : système et structures théologiques, Cerf, 2006, pp. 84, 304, 
313 

Pentru Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV, 10-14. Interpretare fenomneologică, Ed. Paideia, Bucureşti, 
2001 

1. Mădălina Diaconu, “The Phenomenological Movement in Romania”, in Romanian 
philosophical culture, globalization and education, eds. Alin Tat & Stefan Popenici, The Council 
for Research in Values and Philosophy, Washington DC, 2008, p. 52 

 
În ţară: 
  
Pentru Diferenţă şi analogie, în Emmanuel Lévinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre exterioritate, Ed. 
Poliron, Iaşi, 1999 

1. Doina Ruşti, „Communication resources and the consequences of linguistic censorship”, în 
Semiotica. Vol. 2008, Issue 172, p. 265 
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Pentru “Dénégation et oubli de l’être”, în Le discours psychanalytique, T. 24, 2000, pp. 187-205 
 1. Alexandru Cistelecan, « Minciuna ca identitate », Vatra, nr. 7-8/ 2005 
Pentru Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV, 10-14. Interpretare fenomneologică, Ed. Paideia, Bucureşti, 
2001 

1. Alexandru Cistelecan, “Cine n-are idei, să-şi cumpere”, Vatra, 3/4/ 2005  
2.  Ştefan Afloroaie, “Filozofia românească între scolastică şi haiducie”, Observatorul cultural, 
516/ 2010   
3. Korunk, nr. 3, 2007, pp. 97, 98, 99 

 
4.  Distincţii,  premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale 
a) străine:  

1. cavaler al ordinului Les Palmes Académiques, titlu acordat de primul ministru al Guvernul 
francez (remis în 2005) 

 
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică) 
 
-  Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute) : 15 
-  Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute) : 19 
-  Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute) 
 1. Codruţa Furtună 
 2. Dan Radu 
-  Post-doctoranzi (lista nominală) 
            
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 
 1. membru în redacţia revistei inernaţionale „Studia Phaenomenologica” 
 
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI 

1. membru în redacţia revistei Studia Universitatis “Babes-Bolyai”, seria Philosophia, cotată de 
CNCSIS B+ 

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

1. Contract COCOP cu Ministerul francez al Afacerilor Externe şi Universitatea din Poitiers, 
Franţa, 2004-2005, valoare: 50.000 euro (200.000 RON) 
2. Contract PAST cu Ministerul francez al Educaţiei şi Universitatea din Poitiers, Franţa, Centre 
de Recherche sur Hegel et l’Idéalisme Allemand, 2005-2007, valoare: 32.000 euro (128.000 
RON) 

 
13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial 

1. Universitatea din Poitiers, Franţa, 2006, 5 luni 
2. Universitatea din Poitiers, Franţa, 2007, 5 luni 

 
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial 

1. membru pentru Europa Centrală şi de Est în cadrul Comitetului internaţional “Droits 
Fondamentaux” al Agenţiei Universitare a Francofoniei 
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15. Conferinţe  invitate internaţionale 
 

1. “Droits fondamentaux”, Forum Mondial des Droits de l’Homme, Nantes, 2006, 
www.spidh.org/uploads/001236093224-Programme 
2. “Mystique et topologie”, Philosophical Concepts and Religious Metaphors, Sibiu, 2007 
www.theology.phenomenology.ro/program 
3. “Marc Richir et les nouvelles approches phénoménologiques de l’expérience religieuse”, 
Philosophical Concepts and Religious Metaphors, Sibiu, 2007 
www.theology.phenomenology.ro/program  
4. “Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima”, Philosophical 
Concepts and Religious Metaphors, Sibiu, 2007 www.theology.phenomenology.ro/program 
5. “Sécularisation et état d’exception”, Philosophical Concepts and Religious Metaphors, Sibiu, 
2007 www.theology.phenomenology.ro/program 
6. “Les droits de l’homme, entre universalité des principes et diversité des pratiques”, 60e 
Anniversaire de la Déclaration des Droits de l’Homme, Lyon, 2008 
www.aidh.org/lyonchaire/60e-decla.htm 

 
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale 

 5

http://www.spidh.org/uploads/001236093224-Programme
http://www.theology.phenomenology.ro/program
http://www.theology.phenomenology.ro/program
http://www.theology.phenomenology.ro/program
http://www.theology.phenomenology.ro/program
http://www.aidh.org/lyonchaire/60e-decla.htm


 6

III. Realizare remarcabilă 

 Am participat în anul 2005 la concursul PAST, organizat de Ministerul francez al Educaţiei 
Naţionale. Programul – lansat o dată la doi ani - are drept finalitate ocuparea a 60 de posturi de cercetător, 
asociate unor centre de cercetare recunoscute în mediile universitare franceze, indiferent de domeniul lor 
de competenţă. Concursul este deschis tuturor cercetătorilor – fie ei europeni sau ne-europeni –, 
binecunoscuţi în domeniul lor de activitate, care, prin contribuţia lor nemijlocită, pot asigura ridicarea 
nivelului calitativ al cercetării din centrele ce urmează să-i găzduiască. 
 Am fost propus să candidez la acest prestigios concurs internaţional din partea echipei Centrului 
de Cercetări asupra lui Hegel şi Idealismului German (CRHIA) al Universităţii din Poitiers, cea mai 
importantă echipă de cercetare în domeniul filozofiei în afara celor afiliate universităţilor pariziene. 
Dosarele candidaţilor au evaluate, în prima fază, la nivelul universităţii propunătoare şi, în cea de-a doua, 
de o comisie de experţi (anonimi), desemnată de Ministerul francez al Educaţiei Naţionale. În urma celor 
două evaluări, am obţinut un postul de invitat oficial al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel şi 
Idealismului German (CRHIA). 
 Contractul instituţional s-a desfăşurat pe perioada a doi ani universitari – 2005-2006, respectiv, 
2006-2007 -, şi a prevăzut : 

- susţinerea unor cursuri în domeniul istoriei filozofiei moderne şi contemporane, nivel 
licenţă (2) şi master (2), precum şi cursuri de pregătire pentru candidaţii la concursul 
de agregaţie 

- participarea la toate seminarile şi colocviile organizate de CRHIA şi susţinerea, în 
acest cadru, a câte unei conferinţe pe an 

- ducerea la bun sfârşit temei de cercetare cu care am câştigat concursul - Le statut du 
transcendantal chez Kant et Hegel - şi valorificarea, prin publicare, a rezultatelor. 

La sfârşitul activităţii mele în cadrul CRHIA 
- am reconfirmat statutul de cercetător asociat al acestui reputat centru internaţional 

(care numără printre membrii săi universitari de marcă din Franţa, Germania, Austria, 
Statele Unite etc.) 

- am publicat două cărţi în edituri româneşti (Humanitas şi Paideia), care au sintetizat 
rezultatele proiectului meu de cercetare 

- am publicat două studii în edituri recunoscute la nivel internaţional : Vrin, din Franţa, 
şi Olms, din Germania şi 

- am publicat în limba franceză o carte într-o editură internaţională (Zeta Books), a 
cărei distribuţie a vizat, în principal, lumea francofonă, şi în care am reunit ultimele 
mele studii publicate în revistele şi editurile franceze. 

 
 

 

 

 

Data:        Semnătura: 

 

Certific validitatea datelor prezentate 

Sef de catedră, 
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