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Lista de lucrări:
10 lucrări semnificative pentru domeniul de abilitare
- “Teoriile ca modele. O perspectivă integrativă”, în volumul Metafizică şi
filosofia ştiinţei. Volum dedicat profesorului Ilie Pârvu, editori M. Flonta,
M. Dumitru, V. Mureşan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, pp.
193-206, ISBN 978-606-16-0069-4.
- “The New Mode of Knowledge Production in the Knowledge Based
Society”, Revue Roumaine de Philosophie, volum 56, nr.2, Logica,
metodologia şi filosofia ştiinţei, 2012, pp. 235 - 246 (revistă cotată ISI,
ISSN 1220-5400).
- “Modelul SECI al producerii cunoaşterii organizaţionale. O evaluare
epistemologică”, Analele Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 29,
2012, pp. 73-97 (European Reference Index for the Humanities, ERIH,
Philosophy, ISSN 1841-8325).
- “The Ethos of Modern Science and the Religious Melting Pot: About the
Topicality of Merton’s Thesis” în Cultura. International Journal of
Philosophy of Cultures and Axiology, volumul 8, nr. 2, 2011, pp. 127-142,
(revistă cotată ISI, ISSN 1584-1957).
- “Progresul în ştiinţă şi eliminarea selectivă a teoriilor. Proiectul unei
epistemologii evoluţioniste la Karl R. Popper”, în volumul Darwin şi
gândirea evoluţionistă, editori Mircea Flonta, Laurenţiu Staicu, Virgil
Iordache, Editura Pelican, 2010, pp. 159-188, ISBN 978-973-1193-15-7.
- “The Doxastic Ideal in Traditional Epistemology and the Project of an
Epistemology of Religion” în Journal for the Study of Religions and
Ideologies, vol. 8, nr. 22, 2009, pp, 53-62 (revistă cotată ISI, ISSN 15830039);
- “Explicaţie şi complexitate. Reconstrucţii conceptuale ale explicaţiei
ştiinţifice” în Raţionalitate şi evoluţie. Explorări filosofice ale
complexităţii, volumul I, editor Laurenţiu Staicu, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2009, pp. 45-82.
- “Paritatea epistemologică: un principiu euristic?” în Revista de filosofie
(Centenar Kurt Godel), tomul LV, nr.1-2, 2008, pp.95 – 106, (BDI
Philosopher’s Index, ISSN 0034-8260)
-„Despre statutul logic al criteriului verificaţionist al semnificaţiei
cognitive” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LI-2002,
(ISSN 0068-3175).

- "Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Interpretarea propoziţiilor elementare
ca propoziţii de observaţie" în volumul Ludwig Wittgenstein în filosofia
secolului XX, (eds) M. Flonta şi Gh. Ştefanov, Editura Polirom, Iaşi, 2002.
Teza de doctorat
- Abstracţie şi limbaj din perspectiva metodologiei empiriste,
Universitatea din Bucureşti, 1999
Cărţi de autor
- O perspectivă epistemologică asupra managementului cunoaşterii
(Editura Universităţii din Bucureşti, 2011), ISBN 978-606-16-0043-4
- Limbaj, experienţă, cunoaştere. Cercetări asupra empirismului logic
(Editura Pelican, 2009), ISBN 978-973-1993-04-1.
- Experienţă şi semnificaţie. Cercetare asupra posibilităţii formulării unui
criteriu empirist al semnificaţiei cognitive (Editura Pelican, 1998, 2002),
ISBN 973-98219-8-7.
Cărţi în colaborare
- Managementul cunoaşterii (în colaborare cu Romulus Brâncoveanu,
Adrian Paul Iliescu, Mihail Radu Solcan, Laurenţiu Staicu), Editura
Universităţii din Bucureşti, 2007, ISBN 9737373915.
-Enciclopedia
operelor
fundamentale
ale
filosofiei
politice.
Contemporanii. 1945-1970, coordonator Ion Goian, Editura Institutului de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2005, capitolul „K.R. Popper (19021994) Societatea deschisă şi duşmanii ei (1945)”.
Manuale universitare
- Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii, Editura Universităţii
din Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0042-7.
- Teoria cunoaşterii. Teme. Texte. Literatură, (în colaborare cu Mircea
Flonta şi Gheorghe Ştefanov), Editura Universităţii din Bucureşti, 1999,
2005.
Coordonări şi editări de volume
- Managementul cunoaşterii. Teme actuale, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0041-0
- Cuvinte, teorii şi lucruri. Quine în perspectivă. (în colaborare cu Mircea
Dumitru), Editura Pelican, 2009, ISBN 978-973-1193-09-6.
- Filosofia lui Karl Popper. Analize şi interpretări, (în colaborare cu D.
Stoianovici, G. Flonta), Editura Pelican, 2007.
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- Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, (în colaborare cu I.
Tănăsescu) , Editura Pelican, 2005.
Studii în volume
- “Was the Modern Cosmopolis Transformed into a Post-modern Global
Village?”, în volumul Values of the Human Person – Contemporary
Challenges, Romanian Philosophical Studies, VIII, edited by Mihaela Pop,
Cultural Heritage and Contemporary Change, series IV A, Eastern and
Central European Philosophical Studies, volume 47, general editor George
F. McLean, The University of Bucharest, The Council for Research in
Values and Philosophy, Washington, U.S.A., 2013, pp. 89-100, ISBN 978-156518-284-4, respectiv, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 978606-16-0332-9.
- “The Ethos of Sustainable Development and the Educational System . A
Research Report Regarding Romania” (în colaborare cu Daniela Dumitru),
în volumul Applied Ethics. Perspectives from Romania, editori Valentin
Mureşan, Shunzo Majima, Center for Applied Ethics and Philosophy,
Hokkaido University, Sapporo, Japonia, 2013, pp. 144-175, ISBN 9789904046-9-7.
- “Eon dogmatic, cuplu metodologic şi teorie ştiinţifică”, în volumul
Epistemologie şi cosmologie la Lucian Blaga, coordonatori Georgeta
Marghescu, Viorel Cernica, Editura Printech, Bucureşti, 2012, pp. 95-106,
ISBN 978-606-521-934-2
- “Datorie şi moralitate. Probleme şi elucidări în filosofia analitică”, în
volumul Datoria – perspectivă multidisciplinară, coordonator Ana Bazac,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, pp. 33-53, ISBN 978-973-272153-7
- “Cunoaştere personală şi cunoaştere organizaţională”, în volumul
Managementul cunoaşterii. Teme actuale, editor Constantin Stoenescu,
Editura Universităţii din Bucureşti, 2011, pp. 97-116, ISBN 978-606-160041-0
- “Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism”, în Studii de istorie a
filosofiei româneşti, volumul al VII-lea, coordonator Viorel Cernica, ediţie
îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2011,
pp. 19-25, ISSN 2065-4405.
- “Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea
Florian”, în Studii de istorie a filosofiei româneşti, volumul al VI-lea,
coordonator Viorel Cernica, ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2010, pp. 98-109, ISSN 2065-4405.
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- “Statul bunăstării generale şi critica post-modernă a birocraţiei”, în
volumul Cultura postmodernă. Orizonturi de interpretare, coordonatori
Georgeta Marghescu, Viorel Cernica, Editura Printech, Bucureşti, 2010, pp.
69-80, ISBN 978-606-521-615-0
- “Reconstrucţia filosofică a conceptului de experienţă la Mircea Florian”, în
volumul Mircea Florian, reconstrucţia datului şi ideea recesivităţii,
coordonatori Mihaela Pop, Viorel Cernica, Editura Universităţii din
Bucureşti, 2010, pp. 180-195, ISBN 978-973-737-891-0
- “Filosofia ca avantaj competitiv în societatea cunoaşterii”, în volumul
Criza instituţională a filosofiei, coordonatori Sandu Frunză, Mihaela
Frunză, Editura Limes, Cluj, 2010, pp. 17-34, ISBN 978-973-726-555-5.
- “Omul suplimentar şi maladia nelocuirii”, în volumul Constantin Noica în
filosofia românească, coordonatori Georgeta Marghescu, Viorel Cernica,
Editura Printech, 2009, pp. 154-168.
- “Unde ajungem în teoria adevărului corespondenţă după urcuşul
semantic?”, în volumul Cuvinte, teorii şi lucruri. Quine în perspectivă,
editori Mircea Dumitru, Constantin Stoenescu, Editura Pelican, 2009,
pp.431-448, ISBN 978-973-1193-09-6.
- “Cum e cu putinţă ceva nou şi problema empirismului” în Studii de istorie
a filosofiei româneşti, volumul al V-lea, Centenar Constantin Noica
(1909- 2009), coordonatori Alexandru Surdu, Viorel Cernica, Titus Lateş,
ediţie îngrijită de Mona Mamulea, Editura Academiei Române, Bucureşti,
2009, pp. 411-419.
- “Modul teandric şi relaţia dintre religie şi cultură la Nichifor Crainic” în
volumul Dialogul dintre teologie şi filosofie 2, Editura Basilica, Bucureşti,
2009, pp.168-185.
- “ Disciplină ştiinţifică şi interdisciplinaritate. O perspectivă epistemologică
asupra predării, învăţării şi cercetării în universitate” în volumul Structura
universităţii, structura cunoaşterii, editor Romulus Brâncoveanu, Editura
Universităţii
din
Bucureşti,
2008,
pp.47-70.
-“Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? Cercetare asupra relaţiei
dintre imaginaţie şi cogniţie” în volumul Imaginaţie şi intenţionalitate.
Perspective istorico - fenomenologice şi sistematice, editor Ion Tănăsescu,
Editura Pelican, 2008, pp. 203- 216.
- “Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi proiectul unei
epistemologii a religiei” în volumul Dialogul dintre teologie şi filosofie,
Editura Trinitas, Iaşi, 2008, pp.289-301.
- “Knowledge and communication. Preliminaries to a consensual theory of
truth”, în volumul Language, Shaping, Communication, editor Gh.
Ungureanu, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, pp.295-302
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- “Demarcaţie şi criticabilitate”, în volumul Filosofia lui Karl Popper.
Analize şi interpretări, editori D. Stoianovici, G. Flonta, C. Stoenescu, Ed.
Pelican, 2007, pp.84-95, ISBN 9738811539
- “Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei valorilor a lui
Tudor Vianu”, în volumul Cultură şi adevăr. Studii despre filosofia lui
Tudor Vianu, coordonator Ana Bazac, Editura Academiei Române, 2007,
pp.82-93
- “Problema irealităţii timpului la McTaggart şi posibilitatea unei soluţii din
partea epistemologiei empiriste”, în volumul Memoria filozofilor de la
Platon la Derrida, editori Marilena Vlad, Adrian Sandu, Zeta Books, 2007,
pp.121-132.
- „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros
fenomenalistă?”, în volumul Natura timpului, coordonator Adrian Niţă,
Editura Pelican, 2006.
- „Între Dej şi Hruşciov sau jocul politic de-a şoarecele şi pisica la Dunărea
de Jos” în volumul Pamfil Şeicaru – Dunărea, fluviu la cinci mări. O
problemă europeană în lumina co troverselor româno-sovietice, Editura
Pelican Pelican, 2006.
- „Proiectul «dizolvării sinteticului a priori» în scrierile lui Moritz Schlick”,
în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi, editori C.
Stoenescu, I. Tănăsescu, Editura Pelican, 2005, pp. 104-117, ISBN
9738618177
- „Kant şi Hume. Începutul « dramei transcendentale »” în Studii de istorie a
filosofiei universale, vol al XII-lea, editori A. Boboc şi N.I. Mariş, Editura
Academiei Române Bucureşti, 2004
- „Argumentul ontologic şi întemeierea eticii ca ştiinţă demonstrativă la John
Locke” în volumul Argumentul ontologic. Aspecte tradiţionale şi
interpretări moderne, editor Ion Tănăsescu, Editura Pelican, 2004
Studii în reviste de specialitate
- “The New Mode of Knowledge Production in the Knowledge Based
Society”, Revue Roumaine de Philosophie, volum 56, nr.2, Logica,
metodologia şi filosofia ştiinţei, 2012, pp. 235 - 246 (revistă cotată ISI,
ISSN 1220-5400).
- “Bizantium after Bizantium and the religious framework. A conceptual
analysis”, Annals of the University of Bucharest. Philosophy Series, volum
LXI, nr. II, 2012, pp. 97-105, (ISSN 0068-3175).
- ”Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii”, Analele
Universităţii din Bucureşti. seria Filosofie, Anul LXX, vol. 2, 2011, pp. 312, (ISSN 0068-3175).
5

- “Destin istoric şi profetism românesc în viziunea lui Emil Cioran.
Metamorfozele unei critici severe”, Analele Universităţii din Bucureşti.
seria Filosofie, Anul LXX, vol. 1, 2011, pp. 83-96, (ISSN 0068-3175).
- “Teza formei fără fond şi contribuţia lui Titu Maiorescu la dezbaterea
privind specificul naţional”, în Revista de filosofie, Tomul LVIII, nr. 3-4,
2011, pp. 277-289, (BDI Philosopher’s Index, ISSN 0034-8260)
- “Conştiinţa oglindă, conştiinţă transcendentală şi personalismul energetic”,
în Analele Universităţii din Bucureşti. seria Filosofie, Anul LXIX, 2010,
pp. 107-112, (ISSN 0068-3175).
- “Este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific? Însemnări asupra
controversei dintre Popper şi Şcoala de la Frankfurt”, în Analele
Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr. 25, 2010, pp. 139-158
(European Reference Index for the Humanities, ERIH, Philosophy, ISSN
1841-8325).
- “Identitatea disciplinară a sociologiei ştiinţei în lucrările lui Robert K.
Merton”, în Revista de Filosofie Analitică, volumul al IV-lea, nr.1, ianuarieiunie 2010, pp 25-42, (ISSN 1843-9969 ediţie electronică, ISSN 1844+2218
ediţie tipărită).
- “Noua economie imaterială şi managementul cunoaşterii”, în Sfera
politicii, Anul XVIII, nr.3 (145), 2010, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI
CEOL)
- “Principiul empirismului şi problema unui criteriu empirist al semnificaţiei
cognitive la Moritz Schlick”, în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria
Filosofie, Anul LVIII, 2009, pp. 37-60, (ISSN 0068-3175).
- “Problema metodei în empirismul conceptelor şi statutul epistemologic al
ideilor generale abstracte” în Analele Universităţii din Bucureşti, Seria
Filosofie, Anul LVII, 2008, pp.13-46, (ISSN 0068-3175).
- „Percepţie şi cogniţie la William Ockham. În căutarea unei alternative la
tradiţia aristotelică”, în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie,
Anul LVI, 2007, pp.49-62, (ISSN 0068-3175).
- “Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” în Analele
Universităţii din Craiova, seria Filosofie, nr.19, 2007, pp.167- 178,
(European Reference Index for the Humanities, ERIH, Philosophy, ISSN
1841-8325).
- “Cine a ucis pozitivismul logic? Dosarul unui autodenunţ: Karl R. Popper”,
în Revista de Filosofie Analitică, volumul 1, decembrie 2007, pp.48-68,
(ISSN 1843-9969 ediţie electronică, ISSN 1844+2218 ediţie tipărită).
- “Adevăruri de raţiune şi cunoaştere matematică. O interpretare
epistemologică a concepţiei lui John St. Mill”, în Analele Universităţii din
Bucureşti. Seria filosofie, Anul LV, 2006, pp.5-10, (ISSN 0068-3175).
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- „Teoria reducerii şi construcţia unui limbaj fizicalist. Proiectul lui Carnap”
în Buletin ştiinţific. Seria ştiinţe socio-umane, nr. 1 (15), 2006, Editura
Universităţii din Piteşti, pp.34-51.
- „Despre cunoaştere şi adevăr în On denoting”, în Analele Universităţii din
Bucureşti. Seria filosofie, Anul LIV, 2005, pp.73-77, (ISSN 0068-3175).
- „Însemnări marginale la dosarul de mediu din Aquis-ul comunitar” în
Sfera politicii, nr. 119, anul XIII, 2005, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI
CEOL).
- „Vârsta modernităţii şi inventarea metodei” în Buletin ştiinţific. Seria
Ştiinţe Socio-Umane, anul al VIII-lea, nr. 1 (13), Editura Universităţii din
Piteşti, 2005.
- „Convenţia de la Aarhus şi politica formelor fără fond” în Sfera Politicii,
nr. 115, Anul XIII, 2005 (în colaborare cu Dumitru Mihu) (revistă cotată
CNCSIS B+, BDI CEOL)
- „Despre posibilitatea formulării logico-deductive a principiului verificării”
în Analele Universităţii din Bucureşti. Seria filosofie, anul LIII-2004, pp.
97-104, (ISSN 0068-3175).
- „«Cotitura sociologică» în istoriografia ştiinţei” în Cercetări lingvistice şi
filosofice, nr. 6, 2004
- „Directiva Uniunii Europene privind obligaţia de mediu” în Sfera Politicii,
nr. 110-111, Anul XII, 2004 (în colaborare cu Dumitru Mihu) (revistă cotată
CNCSIS B+, BDI CEOL).
- “Ce culoare au «verzii» din România?” în Sfera Politicii, nr. 108, Anul
XII, 2004, (revistă cotată CNCSIS B+, BDI CEOL).
- „Problema identităţii personale şi criteriul unităţii conştiinţei la John
Locke” în Analale Universităţii Bucureşti. Filosofie. Anul LII-2003, (ISSN
0068-3175).
- "Argumentul transcendental şi problema respingerii scepticismului", în
Buletin Ştiinţific. Seria Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea din Piteşti, anul
al VI-lea, nr. 1(9), 2003
- "Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei - pasiuni şi constrângeri raţionale
într-o societate în tranziţie" în Revista de Criminologie , Criminalistică şi
Penologie, nr. 2/2002
-„Este Programul lui Davidson o reîntoarcere la principiul verificării ? ” în
Analele Universităţii Bucureşti – Filosofie, Anul L – 2001, (ISSN 00683175).
Recenzii
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- „John Elster – Ulysses Unbound. Studies in Rationality, Precommitment
and Contraints. Recezie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul
LI-2002.
- „Hilary Kornblith (ed.) – Epistemology : Internalism and Externalism.
Recenzie” în Analele Universităţii Bucureşti. Filosofie, Anul L - 2001
- "E.J. Lowe - An introduction to the philosophy of mind. Recenzie" în
Analele Universităţii Bucureşti-Filosofie, Anul XLIX - 2000
Traduceri
- Stephen Toulmin – Evoluţia ideilor ştiinţifice, în volumul Epistemologia
ştiinţei şi managementul cunoaşterii, coordonator Constantin Stoenescu,
Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2011, pp. 134-144, ISBN
978-606-16-0042-7.
- Kevin Mulligan, Barry Smith – Mach şi Ehrenfels. Fundamentele teoriei
Gestaltiste în volumul Filosofia austriacă. Origini. Specific. Reprezentanţi,
editori C. Stoenescu, I. Tănăsescu, Editura Pelican, 2005, pp. 262-298.
- John Earman – Legi ale naturii, în volumul Introducere în teoria
cunoaşterii ştiinţifice, editori M. Flonta, G. Nagâţ, Gh. Ştefanov, Editura
Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 2004, pp. 120-127.
- Ursula Wolf, Ernst Tugendhat - Propedeutică logico-semantică, Editura
Pelican, 2003, în colaborare cu Dragan Stoianovici
- Moritz Schlick - Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică,
Editura Pelican, 2003, în colaborare cu Mircea Flonta şi Angela Teşileanu
- K.R. Popper - Conjecturi şi infirmări. Creşterea cunoaşterii ştiinţifice,
Editura Trei, 2002, în colaborare cu Dragan Stoianovici şi Florin Lobonţ
- Antonio La Pergola - Dreptul constituţional al statului şi normele
internaţionale din perspectiva integrării europene, Fundaţia Română
pentru Democraţie prin Drept, 2001, în colaborare cu Dan Hazaparu şi
Constantin Sima
- K.R. Popper - Filosofie socială şi filosofia ştiinţei (Antologie editată de
David Miller) Editura Trei, 2000, în colaborare cu Brânduşa Palade,
Gheorghe Flonta şi alţii.
- Moritz Schlick – Formă şi conţinut. O introducere în gândirea filosofică,
paragrafele 6 – 9, 14, în volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte,
Literatură, editori Mircea Flonta, Constantin Stoenescu, Gheorghe Ştefanov,
Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999 (reeditat 2005), pp. 99 –
107.
- Noam Chomsky – Reguli şi reprezentări, fragmente, în volumul Teoria
cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 119 – 132.
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- R. M. Chisholm – Teoria cunoaşterii, cap. 2, cap. 4, fragmente, în volumul
Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 139 – 152.
- Gilbert Harman – Gândirea, cap. 1, cap. 2, cap. 8, cap 10, fragmente, în
volumul Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp.155-166.
- Keith Lehrer – Teoria cunoaşterii, cap. 6, fragmente, în volumul Teoria
cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 167 – 182.
- W. V. Quine – Epistemologie naturalizată, fragmente, în volumul Teoria
cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 183 – 199.
- Alfred Tarski – Concepţia semantică a adevărului, fragmente, în volumul
Teoria cunoaşterii. Teme, Texte, Literatură, ed. cit., pp. 211 – 218.
Comunicări la conferinţe naţionale şi internaţionale:
- “Ce înseamnă a fi românesc în filosofie? Reflexivitatea identitară a
filosofiei şi recursul la tema specificului naţional” (comunicare prezentată la
Simpozionul naţional “Hermeneutica ideii de filosofie românească”
organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 8-9
noiembrie 2013)
- “Speech and Argumentation in a Democratic Society” (comunicare
prezentată la conferinţa internaţională “Democracy and Truth” organizată de
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Belgrad, Belgrad, Serbia, 5-6
octombrie 2013)
- “ Valori etice împărtăşite de comunitatea ştiinţifică” (prelegere prezentată
la Cursul de vară “Ştiinţă, religie şi filosofie”, ediţia a III-a, organizat de
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 2-6
septembrie 2013)
- “Teismul şi problema posibilităţii cunoaşterii religioase” (prelegere
prezentată la Cursul de vară “Ştiinţă, religie şi filosofie”, ediţia a II-a,
organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti,
3-7 septembrie 2012)
- “The Balkan state of fact and the idea of destiny” (comunicare prezentată
la seminarul internaţional “Culture and Religions in the Carpatho-Balkanic
region. History and actuality”, organizat de Academia Română, Institutul de
Filosofie şi Psihologie, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de
Filosofie, Bucureşti, 15-16 iunie 2012)
- “Ştiinţa ca instituţie socială – de la programul tare la reţeaua de actori”
(comunicare prezentată la Seminarul de filosofie teoretică, Facultatea de
Filosofie, Bucureşti, 30 mai 2012)
- “Încrederea ca dimensiune subiectivă a statului de drept” (comunicare
prezentată la conferinţa naţională “Justiţia şi statul de drept”, organizată de
Asociaţia Magistraţilor din România, Asociaţia Procurorilor din România şi
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Fundaţia Română de Democraţie prin Drept, Palatul Parlamentului,
Bucureşti, 24 mai 2012)
- “Global Justice and Temporality” (comunicare prezentată la conferinţa
internaţională ”Global Justice: Norms and Limits” organizată de Centrul
pentru studierea raţionalităţii şi a credinţelor, Facultatea de Filosofie,
Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 9-12 mai 2012)
- “Eliberarea animalelor şi problema extinderii domeniului moralităţii”
(comunicare prezentată în cadrul conferinţelor Centrului de Cercetare în
Etica Aplicată, Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 30
martie 2012)
- “Main findings from ESD research and policy recommendations”
(comunicare prezentată la seminarul internaţional “Policy Lab on Education
for Sustainable Development”, 20-22 februarie 2012, Ljubljana, Slovenia)
- “Principiul antropic, argumentul finalist şi ştiinţa contemporană”
(comunicare prezentată la Centrul de Dialog şi Cercetare a relaţiei dintre
Teologie, Filosofie şi Ştiinţă, Facultatea de Teologie Ortodoxă a
Universităţii din Bucureşti, 14 februarie 2012)
- “Derivare empirică şi deducţie transcendentală. Hume, după Locke şi
înainte de Kant ” (comunicare prezentată la Colocviul naţional “David
Hume la 300 de ani” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din
Bucureşti şi Societatea Română de Filosofie Analitică, Bucureşti, 10
decembrie 2011)
- “The SECI Model of organizational knowledge production. An
epistemological appraisal” (comunicare prezentată la Conferinţa
internaţională “Rethinking Politics for the Knowledge Society” organizată
de Filiala Iaşi a Academiei Române şi Universitatea Al. I. Cuza din Iaşi în
cadrul proiectului POSDRU “Knowledge Based Society”, Iaşi, 30 noiembrie
– 4 decembrie 2011)
- “Eon dogmatic, cuplu metodologic şi teorie ştiinţifică” (comunicare
prezentată la simpozionul naţional ”Epistemologie şi cosmologie la Lucian
Blaga”, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de
Ştiinţe Socio-Umane şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,
Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Bucureşti, 9 noiembrie
2011)
- “Some ideas about Local Agenda 21 in Romania as a case study”
(comunicare prezentată la workshop-ul de lansare a proiectului “Rights to a
Green Future. Uncertainty, Intergenerational Human Rights and Pathways to
Realization (ENRI-Future), 2011-2015”, organizat de Universitatea din
Bucureşti,Facultatea de Filosofie, proiect finanţat de European Science
Foundation, Bucureşti, 31octombrie-2 noiembrie 2011)
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- “Cred că şi cred în ca temeiuri ale cunoaşterii practice” (comunicare
prezentată la Simpozionul naţional “Dialogul dintre teologie, filosofie şi
ştiinţă”, ediţia a IV-a, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă şi
Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie ale
Universitatea din Bucureşti, Centrul de Cercetare Interdisciplinară în
Religie, Filosofie şi Ştiinţă al Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi
Pariarhia Română, în cadrul programului Courses on the Relation Among
Science, Religion and Philosophy, finanţat de Fundaţia John Templeton,
S.U.A., Mânăstirea Caraiman, Buşteni, 29 septembrie – 2 octombrie 2011)
- “National report regarding the education for sustainable development”
(comunicare prezentată în cadrul proiectului “Enjoined. Education for
sustainable development”, 12-17 septembrie 2011, Ohrid, Macedonia)
- “Valorile întemeietoare ale ştiinţei moderne” (prelegere prezentată la
Cursul de vară “Ştiinţă, Filosofie şi Religie”, organizat de Facultatea de
Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 5-9 septembrie 2011)
- “A new way of thinking in environmental sciences” (comunicare
prezentată la al XIV – lea Congres de Logică, Metodologia şi Filosofia
Ştiinţei, organizat de Uniunea Internaţională de Istoria şi Filosofia Ştiinţei,
Divizia de Logică, Metodologia şi Filosofia Ştiinţei, Nancy, Franţa, 16-26
iulie 2011)
- “Content analysis of textbooks and the education for sustainable
development in Romania” (comunicare prezentată la workshop-ul organizat
în cadrul proiectului“Enjoined. Education for sustainable development”,
Prizren, Kosovo, 17-18 iunie 2011).
- “Was the modern Cosmopolis transformed into a post – modern global
village?” (comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Values of the
Human Person: Contemporary Challenges” organizată de Facultatea de
Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Council for Research in Values and
Philosophy din Washington, Bucureşti, 3-4 iunie 2011)
- “Disperarea filosofului în faţa neputinţei de schimbare a poporului. Despre
problema specificului naţional la Emil Cioran” (comunicare prezentată la
Simpozionul naţional “Emil Cioran – sensuri metafizice, etice şi estetice ale
operei”, organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucureşti,
Institutul de Filosofie al Academiei Române şi Societatea Română de
Filosofie, Bucureşti, 20 mai 2011)
- “Education for sustainable development in Romanian framework
curriculum” (comunicare prezentată la workshop-ul organizat în cadrul
proiectului “Enjoined. Education for sustainable development”, insula Solta,
Croaţia, 19-21 mai 2011)
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- “Plictiseala ca exces metafizic şi căderea în aforism” (comunicare
prezentată la seminarul româno-bulgar Centenar Cioran organizat de
Ambasada României din Bulgaria şi Universitatea Kliment Ohridski din
Sofia, 11 mai 2011)
- “The New Form of Knowledge Production in the Knowledge Society”
(comunicare prezentată la Conferinţa internaţională “Knowledge and
Action” organizată de Universitatea de Nord din Baia Mare în cadrul
proiectului POSDRU “Knowledge Based Society”, Baia Mare, 9-12
decembrie 2010)
- “Teza maioresciană a formelor fără fond şi dezbaterea privind specificul
naţional” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Maiorescu şi
maiorescianismul în conştiinţa filosofică românească actuală”, organizat de
Facultatea de Filosofie şi Societatea Română de Filosofie, 26 noiembrie
2010)
- “Argumentul lui Berkeley împotriva materialităţii lumii” (comunicare
prezentată la Colocviul naţional “Cum citim azi, la 300 de ani de la
publicare, Teodiceea lui Leibniz şi Tratat asupra principiilor cunoaşterii
omeneşti al lui Berkeley”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea
din Bucureşti, Societatea Română de Filosofie, Societatea Română de
Filosofie Analitică şi revista Analele Universităţii din Bucureşti-seria
Filosofie, 10 noiembrie 2010)
- “Specific Conditions of Legal Normativity in Environmental Ethics”
(comunicare prezentată la Bucharest Conference in Applied Ethics,
organizată de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Etică Aplicată,
Universitatea din Bucureşti, 28-29 octombrie 2010)
- “Despre împăcarea omului dialogal cu natura nevorbitoare. Problema
posibilităţii eticii mediului dintr-o perspectivă fenomenologică” (comunicare
prezentată la Colocviul naţional “Fenomenologie şi etică” organizat de
Societatea Română de Fenomenologie şi Facultatea de Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, 21-23 octombrie 2010)
- “Cunoaştere personală şi cunoaştere organizaţională” (comunicare
prezentată la Simpozionul “Managementul cunoaşterii. Probleme
fundamentale.”, organizat de Facultatea de Filosofie, Universitatea din
Bucureşti, 11 iunie 2010 )
- “Filosofia ca avantaj competitiv în societatea cunoaşterii” (comunicare
prezentată la Simpozionul “Criza instituţională a filosofiei în sistemul
educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză”,
organizat de Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
Cluj-Napoca, Societatea Română de Filosofie-filiala Cluj-Napoca, Asociaţia
SACRI, Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010)
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- “Recesivitate şi experienţă. Proiectul unei metafizici inductive la Mircea
Florian” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Mircea Florian opera filosofică de la reconstrucţia datului la ideea recesivităţii”, organizat
de Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 19-20 martie 2010)
- “Romanian experience regarding progress on STO pilot implementation”
(comunicare prezentată la reuniunea “Best Practice Implementation of Solar
Thermal Obligation” organizată de Lisboa-E Nova şi Ambiente- Milano, cu
sprijinul financiar al Uniunii Europene, Lisabona, Portugalia, 15-16 martie
2010 )
- “Under authorities. Philosophy and ideology in the obsessive decade of ’50
in Romania” (comunicare prezentată la Simpozionul internaţional “The Fall
of Communism. After 20 years – Philosophical Perspectives”, organizat de
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 4-5 decembrie 2009 )
- “Competiţie şi selecţie în procesul construcţiei sociale a ştiinţei”
(comunicare prezentată la Simpozionul “Darwin, evoluţia speciilor şi
gândirea evoluţionistă”, organizat de Universitatea din Bucureşti, Facultatea
de Filosofie şi Facultatea de Biologie, 20-21 noiembrie 2009)
- “Slăbiciunile omeneşti, post-modernismul şi criza economico-financiară
actuală” (comunicare prezentată la Simpozionul naţional “Cultura
postmodernă, mass-media şi noua realitate culturală”, organizat de
Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane, şi
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Centrul de Cercetare a
Istoriei Ideilor Filosofice, 11 noiembrie 2009)
- “O perspectivă filosofică asupra relaţiei dintre natură şi locuire”
(comunicare prezentată la Conferinţa Naţională “Produse şi sisteme pentru
construcţia locuinţelor economice” organizată de Asociaţia Producătorilor de
Materiale pentru Construcţii din România, 5 noiembrie 2009, Bucureşti)
- “Este dezvoltarea durabilă un instrument de etică?” (comunicare
prezentată în cadrul Bucharest Conference in Applied Ethics ’09, organizată
de Facultatea de Filosofie şi Centrul de Etică Aplicată, Universitatea din
Bucureşti, 30-31 octombrie 2009 )
- “Gödel şi Husserl. De la paritatea epistemologică la reducţia
fenomenologică” (comunicare prezentată la Colocviul aniversar “Descrierea
încotro? Moştenirea fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui
Husserl ”, organizat de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de
Studii Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din
Bucureşti, 18-19 septembrie 2009)
- “Problema empirismului din perspectiva lui cum e cu putinţă ceva nou”
(comunicare prezentată la Conferinţa Naţională “Gândirea lui Constantin
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Noica astăzi” organizată de Societatea Românâ de Filosofie şi Facultatea de
Filosofie a Universităţii din Bucureşti, 24-25 aprilie 2009, Bucureşti)
- “Omul suplimentar şi maladia non-locuirii” (comunicare prezentată la
simpozionul naţional dedicat centenarului naşterii filosofului Constantin
Noica, organizat de Universitatea Politehnică din Bucureşti, Catedra de
Ştiinţe Socio-Umane, şi Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie,
Centrul de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, 27 martie 2009, Bucureşti )
- “Este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific? Controversa dintre
Popper şi Şcoala de la Frankfurt” ( comunicare prezentată la conferinţa
internaţională „Reason in contemporary public space” organizată de Centrul
pentru Studierea Raţionalităţii şi Credinţelor şi Facultatea de Filosofie, 1314 noiembrie 2008, Bucureşti )
-”What do we get in correspondence theory of truth after the semantic
ascent”(comunicare prezentată la comferinţa internaţională ”100 de ani de
la naşterea lui Quine. Filosofia lui Quine în retrospectivă şi în perspectivă”
organizată de Facultatea de Filosofie a Universităţii din Bucurelti, 8-9
noiembrie 2008)
-“De la creşterea economică la dezvoltarea durabilă” (conferinţă susţinută la
Centrul de Tineret al Direcţiei pentru Tineret a Judeţului Giurgiu, activitate
desfăşurată în parteneriat cu Societatea Ecologistă Noua Alianţă şi cu
sprijinul financiar al Autorităţii Naţionale pentru Tineret, 4 0ctombrie 2008,
Giurgiu)
-“Modul teandric şi raportul religie – cultură la Nichifor Crainic”
(comunicare prezentată la simpozionul “Dialogul dintre filosofie şi teologie.
Filosofi români care au abordat religia în operele lor”, organizat de
Patriarhia Ortodoxă Română şi Ministerul Culturii şi Cultelor, 19-20 iunie
2008, Bucureşti)
-“Ideea de dependenţă funcţională şi cercetarea sistemelor complexe. Un caz
exemplar: teoria Gestalt-istă” (comunicare prezentată la ediţia a doua a
seminarului “Fundamente teoretice şi metodologice în modelarea dinamicii
sistemelor complexe” organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul de
Logică, Filosofia şi Istoria Ştiinţei, Universitatea din Bucureşti, 29 martie
2008, Bucureşti)
-“Disciplina ştiinţifică şi structura organizaţională a comunităţii
ştiinţifice”(comunicare prezentată la Conferinţa naţională “Structura
cunoaşterii – structura universităţii. Schimbarea instituţională în
universitatea de astăzi” organizată de Facultatea de Filosofie, Universitatea
din Bucureşti, 7-8 decembrie 2007, Bucureşti)
-“Ion Petrovici despre Henri Poincare sau de ce filosofează oamenii de
ştiinţă” (comunicare prezentată la simpozionul “Actualitatea găndirii
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filosofice a lui Ion Petrovici”, organizat de Facultatea de Filosofie şi Centrul
de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice, Universitatea din Bucureşti, 23
noiembrie 2007, Bucureşti )
-“ Oare ne imaginăm ceva atunci când gândim? O dezbatere actuală în
filosofia minţii”(comunicare prezentată la colocviul “Imaginaţie şi
intenţionalitate. Perspective istorico-fenomenologice” organizat de Institutul
de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu- Motru” al Academiei
Române, 8-9 noiembrie 2007, Bucureşti)
- “Internalism şi externalism în epistemologie – o moştenire a dualismului
cartesian?”(comunicare prezentată la ediţia a patra a Colocviilor Naţionale
de Filosofie de la Casa Lovinescu, cu tema “ Filosofie şi dualism”,organizată
de Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii
Fenomenologice al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 2527 octombrie 2007, Bucureşti)
-“Adevăr şi realism convergent. Câteva întâmpinări critice” (comunicare
pretentată la sesiunea ştiinţifică “Reconsiderarea problematicii adevărului
sub impactul noilor teorii privind unitatea ştiinţei” organizată de Institutul de
Cercetări Economice şi Sociale “Gheorghe Zane” din Iaşi, parte a
contractelor de grant nr. 213/22.08.2007 şi 215/13.08.2007, ale Academiei
Române, 12 octombrie 2007, Iaşi )
-“Adevărul ca valoare. O interpretare din perspectiva teoriei nalorilor a lui
Tudor Vianu”(comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică “Tudor Vianu în
cultura română(110 ani de la naştere)” organizată cu prilejul Zilei mondiale
a filosofiei de Academia Română, Secţia de Filozofie, Teologie, Psihologie
şi Pedagogie, Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu şi Primăria municipiului
Giurgiu, 28 septembrie 2007, Giurgiu)
- „Cunoaştere şi comunicare. Preliminarii la o teorie consensuală a
adevărului” (comunicare prezentată la simpozionul internaţional „Limbaj,
Modelare, Comunicare” organizat de Universitatea din Piteşti, Facultatea de
Ştiinţe Socio-Umane şi Centrul Cultural Piteşti, 8-9 iunie 2007).
- „Idealul doxastic în epistemologia tradiţională şi problema unei
epistemologii a religiei” (comunicare prezentată la simpozionul „Dialogul
dintre teologie şi filosofie” organizat de Mitropolia Moldovei şi Bucovinei şi
Ministerul Culturii şi Cultelor, 14-16 mai 2007, Durău).
- „Evoluţia universităţii din perspectiva relaţiei dintre ştiinţă şi tehnologie”
(comunicare prezentată la sesiunea „Structura cunoaşterii – structura
universităţii. Fundamente culturale şi valorice ale universităţii moderne”
organizată în cadrul proiectului CNCSIS-872, „Universitatea europeană şi
instituţionalizarea cunoaşterii”, 21 aprilie 2007, Bucureşti).
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- „Statutul epistemic al credinţei în existenţa lui Dumnezeu” (comunicare
prezentată la simpozionul „Argumentul ontologic”, organizat de secţia de
Filosofie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi Institutul de filosofie şi
psihologie al Academiei Române, 20 aprilie 2007, Sibiu).
- „Conştiinţa oglindă, conştiinţa transcendentală şi personalismul energetic”
(comunicare prezentată la simpozionul „Constantin Rădulescu-Motru în
posteritatea critică” organizat de Centrul de cercetare a ideilor filosofice din
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, 16 martie 2007).
- „Paritatea epistemologică – un principiu euristic?” (comunicare prezentată
la Simpozionul – Centenar Kurt Gödel, organizat de Academia Română,
secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie, şi Universitatea din
Bucureşti, Facultatea de Filosofie şi Facultatea de Matematică, 27-28
ianuarie 2007).
- „Adevărurile de raţiune şi cunoaşterea matematică” (comunicare prezentată
la Conferinţa Internaţională John Stuart Mill organizată de Facultatea de
Filosofie a Universităţii din Bucureşti şi Colegiul „Noua Europă”, 3-4
noiembrie, 2006)
- „Preliminarii la o teorie cauzală a identităţii personale” (comunicare
prezentată la simpozionul „Identitate şi individuaţii” organizat de
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 13 mai 2006).
- „Despre cunoaştere şi adevăr pornind de la On Denoting” (comunicare
prezentată la colocviul „Bertrand Russell – o sută de ani de la apariţia
articolului On Denoting” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii
din Bucureşti, Bucureşti, 23 noiembrie 2005)
- „Problema lui McTaggart a irealităţii timpului” (comunicare prezentată la a
II-a ediţie a Colocviilor de Filosofie ale Casei Lovinescu, organizate de
Societatea Română de Fenomenologie şi Centrul de Studii Fenomenologice
al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, 19-21
septembrie 2005)
- „Oare este posibilă o practică politică ghidată ştiinţific?” (comunicare
prezentată la masa rotundă „60 de ani de la apariţia lucrării Societatea
deschisă şi duşmanii ei de Karl R. Popper”, organizată de Institutul de
Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române, Bucureşti, 3
iunie 2005)
- „Se poate spune ceva despre timp dintr-o perspectivă riguros
fenomenalistă ?” (comunicare prezentată la colocviul „Timpul. Abordări
clasice şi contemporane” organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din
Sibiu şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Sibiu, 20 mai 2005)
- „Cetăţenia activă – tradiţie şi pluralism într-o Europă unită” (comunicare
prezentată în cadrul manifestării „Festivalul şanselor tale – săptămâna
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educaţiei permanente în România” organizată de Asociaţia Universităţilor
Populare Germane – Proiect România şi Centrul Zonal pentru Educaţie
Permanentă Giurgiu, 8-14 noiembrie 2004)
- „Proiectul « dizolvării sinteticului a priori » în scrierile lui Moritz Schlick”
(comunicare prezentată la simpozionul „Filosofia austriacă. Origini.
Specific. Reprezentanţi.” organizat de Facultatea de Filosofie a Universităţii
Bucureşti şi Institutul de Filosofie al Academiei Române, Bucureşti, 23-24
septembrie 2004)
- “Kant şi Hume” (comunicare prezentată la sesiunea ştiinţifică Kant 2004
organizată cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la moartea lui Immanuel
Kant. Organizatori: Academia Română, Institutul de Filosofie şi Facultatea
de Filosofie a Universităţii Bucureşti, Bucureşti, 11-12 iunie 2004)
- "Dezvoltarea durabilă şi planificarea strategică" (comunicare prezentată la
seminarul româno-ucrainian al oraşelor partenere organizat de Asociaţia
Municipiilor din Ucraina, Cernăuţi, Ucraina 5-6 mai 2003)
- "Constrângeri constituţionale şi raţionalitate politică" (comunicare
prezentată la Simpozionul internaţional "Raporturile dintre Curtea
Constituţională şi Parlament în statul de drept", 29-30 noiembrie 2002,
Bucureşti, simpozion organizat la Palatul Parlamentului de Fundaţia
Română pentru Democraţie prin Drept, Camera Deputaţilor şi Curtea
Constituţională, cu participarea Comisiei de la Veneţia)
- "Demarcaţie şi criticabilitate" (comunicare prezentată la Simpozionul
internaţional "Centenar K.R. Popper" organizat de Facultatea de Filosofie a
Universităţii Bucureşti, octombrie 2002)
- "Cetăţeanul Ulise şi sirenele tranziţiei" (comunicare prezentată la
Simpozionul Naţional "Deontologie şi Justiţie Penală" 24-25 mai 2002,
Bucureşti)
- "Wittgenstein şi Cercul de la Viena. Problema propoziţiilor de bază"
(Comunicare prezentată la simpozionul "L. Wittgenstein în filosofia
secolului XX", organizat de Facultatea de Filosofie, 25-26 mai 2001)
- "Principiul separaţiei puterilor şi independenţa Ministerului Public"
(februarie, 2000, Bucureşti, Palatul Parlamentului, Seminar internaţional cu
participarea Comisiei de la Veneţia, organizat de FRDD în colaborare cu
Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române)
- "Cotitura sociologică în istoriografia ştiinţei" (mai, 1988, Sesiunea anuală a
Institutului de Filosofie)
- "Logica microfizicii" (mai, 1987, Sesiunea anuală a Institutului de
Filosofie)
- "Concepţia lui Ştefan Lupaşco despre o logică a energiei" (aprilie, 1986,
Sesiunea anuală a Institutului de Filosofie)
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- "Supoziţii semantice în definiţia fregeană a numărului" (mai, 1985, ClujNapoca, Sesiune organizată de Universitatea din Cluj)
- "Paradoxe în logica deontică" (aprilie, 1984, Sesiunea anuală a Institutului
de Filosofie)
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