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Studii: 

 

 

1957-1962 Facultatea de Filosofie, Secţia Filosofie generală a Universităţii din 

Bucureşti 

Doctorat Filosofie, 1982 

                                         Funcţii şi activităţi academice: 

 

- Membru în Comisia de autoevaluare pentru înfiinţarea şi apoi pentru acreditarea 

Secţiei de Filosofie-Sociologie la Universitatea din Craiova 

- Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie 

- Membru al Senatului Universităţii din Craiova 

- Şeful Catedrei de Filosofie-Sociologie a Universităţii din Craiova din 1990 până 

în 2004 

- Membru al Colegiului de redacţie al Revistei de Filosofie a Institutului de 

Filosofie din Bucureşti 

- Redactor şef al Revistei de specialitate Analele Universităţii din Craiova, Seria 

Filosofie, Sociologie, Politologie de la înfiinţare ei în 1995 

- Membru în Comisiile pentru susţinerea tezei de doctorat la Universităţile din 

Bucureşti, Cluj, Iaşi   

- Coordonator anual al practicii de specialitate a studenţilor din anii I, II şi III, de la 

Specializarea Filosofie-Sociologie a Facultăţii de Istorie, Filosofie, Geografie  

- Coordonator a 50 de lucrări de licenţă începând din anul 1999 până în prezent, ale 

absolvenţilor secţiei de Filosofie-Sociologie 

- Preşedinte al Comisiei de bacalaureat la diverse licee din ţară 

- Preşedinte şi membru al unor comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi 

didactice la Universităţile din Craiova şi Timişoara şi pentru ocuparea unor posturi 

de cercetare la Institutul de Studii Socio-Umane de la Craiova 

 

 

Domenii de preocupări academice şi de cercetare: 

 

- Filosofie generală 

- Epistemologie, filosofia şi logica ştiinţei 
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- Logica clasică şi simbolică 

- Filosofia analitică şi filosofia limbajului 

- Argumentare şi comunicare 

- Logică juridică 

- Filosofia mentalului 

 

 

Apartenenţa la asociaţii ştiinţifice şi culturale: 

 

- Membru şi vicepreşedinte al Comitetului Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei al 

Academiei Române (Subcomitetul  Craiova, de la înfiinţare) 

- Redactor şef al Revistei de specialitate Analele Universităţii din Craiova, Seria 

Filosofie, Sociologie, Politologie de la înfiinţare ei în 1995 

- Membru în Comisia M.E.C. pentru evaluarea propunerilor de granturi (din 1999) 

- Redactor şef al Revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie (din 

1995) 

- Membru în comisiile anuale ale concursului de admitere la Facultatea de Istorie, 

Filosofie, Geografie, răspunzând direct de Secţia Filosofie -Sociologie 

 

 

 

 

Responsabilităţi editoriale: 

 

- Membru în Colegiul de redacţie al Revistei de Filosofie a Institutului de Filosofie 

din Bucureşti 

- Redactor şef al Revistei Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie (din 

1995) 

 

 

 

 

Activitatea didactică: 

 

- titular al cursurilor: Logică clasică şi modernă, Filosofie analitică, Filosofia 

ştiinţei, Filosofia şi sociologia limbajului (în cadrul Secţiei de Filosofie-

Sociologie) şi Filosofia ştiinţei (la Facultatea de Automatică şi Calculatoare) 

- autor al notelor de curs pentru disciplinele care le predau 

- coordonator a 50 de lucrări de licenţă ale absolvenţilor de la specializarea 

Filosofie-Sociologie 

- organizator şi coordonator al practicii de specialitate a studenţilor efectuată în 

fiecare an după sesiunea de examene din vară 

- preşedinte al comisiilor de bacalaureat la diverse licee din ţară 
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Limbi străine:  

 

- engleză, rusă, franceză 

 

 

Lista cărţilor publicate: 

 

1. Conceptul de realitate obiectivă. Consideraţii logico-epistemologică, Editura 

“Scrisul Românesc” 

 

- Este prima încercare în literatura filosofică din România de abordare modernă a 

conceptului de realitate obiectivă luând în consideraţie remarcabilele rezultate 

obţinute în ştiinţele contemporane dar şi relevanţa şi semnificaţia cercetărilor de 

logica şi filosofia ştiinţei. Lucrarea formulează principalele criterii logico-teoretice 

şi epistemologice pentru justificare aşi întemeierea conceptului de realitate 

obiectivă 

- Sunt cercetate principalele tipuri de existenţă cu care operează ştiinţele logico-

matematice şi factuale 

- Este analizat raportul dintre “realitatea obiectivă” şi “realitatea fizică” 

 

2. Empiric şi teoretic în cunoaşterea ştiinţifică, Editura Scrisul Românesc, 1987 

 

Lucrarea este o monografie despre problematica raportului dintre empiric şi teoretic 

în filosofia actuală a ştiinţei 

- Bazându-se pe bibliografie semnificativă din limbile română, engleză, germană, 

franceză şi rusă lucrarea dezvăluie imprtanţa centrală a înţelegerii raportului dintre 

empiric şi teoretic pentru întreaga problematică a filosofiei ştiinţei 

- Sunt prezentate meritele dar şi neajunsurile principalelor abordări din filosofia 

ştiinţei referitoare la o astfel de problematică (empirismul logic, şcoala istorică, 

structuralismul epistemologic ş.a.) 

- Lucrarea valorofică contribuţiile principalelor “şcoli” din filosofia ştiinţei 

(americană, engleză, germană dar şi rusă, poloneză, finlandeză inclusiv şcoala 

românească) 

 

 

3. Deducţia naturală în logica propoziţiilor, Editura Universitaria, Craiova, 2005 

4. Holism, neopragmatism şi diversitate culturală, (editor), Editura Universitaria, 

Craiova, 2006 (în curs de apariţie) 
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Granturi: 

 

 

- membru în echipa de cercetare a grantului „Knowledge of Universe. Between 

reality and a mental construct”, acordat de GPSS (Global Perspectives on Science 

and Spirituality), ref.: GPSSMAP07/2006-2007, coordonator prof.univ.dr. Radu 

Constantinescu 

 

 

- membru în echipa de cercetare a grantului acordat de CNCSIS, cod 187/2006: 

„Holism, neopragmatism şi diversitate culturală”, coordonator lect.univ.dr. Cătălin 

Stănciulescu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articole publicate în străinătate şi participări la manifestări ştiinţifice 

internaţionale: 

 

1. Am participat în perioada 20-22 mai 1998 la Timişoara la Conferinţa 

Internaţională de Filosofie cu tema “Logică şi Ontologie” unde am ţinut 

comunicarea “Conceptul de obiect în logică şi ştiinţă” 

2. Am participat de patru ori la Conferinţele Pugwash Bologna (1992), Urbino 

(1995), Siena (1998) şi Roverto (2000) în Italia 

3. În perioada 1969-1970 am făcut un stagiu de specializare în logică şi logica 

ştiinţei la prof.univ.dr. A.A. Zinoviev (Facultatea de Filosofie a Universităţii M.V. 

Lomonosov – Moscova) şi filosofia limbajului la prof.univ.dr. M.S. Kozleva 

(Facultatea de Filosofie a Universităţii din St. Petersburg) 
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Articole publicate 
 

 

1. “Relaţia dintre filosofia generală şi filosofia particulară a ştiinţei”, în Analele 

Universităţii din Craiova, 1984 

2. “Forme şi metode ale cunoaşterii ştiinţifice”, în Manual universitar, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985 

3. “Fundamentele filosofice ale ştiinţei”, în Manual Universitar, Editura Universităţii 

din Craiova, 1987 

4. “Caracterul specific şi funcţiile limbajului religios”, în Raţiune şi credinţă, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984 

5. “Empiric şi teoretic în cunoaşterea ştiinţifică. Definirea conceptelorâ”, în Ramuri, 

nr.10/1970 

6. “Empiric şi teoretic în ştiinţă şi filosofie. Corelaţia dintre cele două niveluri”, 

Ramuri nr. 3/1971 

7. “Conceptul de adevăr. Definiţii şi domenii de aplicaţie”, în Ramuri nr. 10/1972 

8. “Importanţa euristică a criteriului simplităţii în elaborarea teoriilor ştiinţifice”, în 

Analele Universităţii din Craiova, nr. 4-6/1975     

9. “Metodologia construcţiei conceptelor filosofice”, în Ramuri nr. 1/1976 

10. “Conceptul de realitate în ştiinţa contemporană”, în Tribuna şcolii nr. 10/1986 

11. “Cognitiv şi pragmatic în limbajul politic”, în Ramuri nr. 5/1985 

12. “Contribuţia maselor populare din Oltenia la războiul pentru Independenţă, în 

Independenţă şi progres: 1877-1977, Craiova, Reprografia Universităţii, 1978 
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13. “Valoarea gnoseologică şi limitele teoriei adevărului”, comunicare la Sesiunea 

Ştiinţifică a Universităţii din Craiova, 25-26 mai 1968 

14. “Problematic şi categoric în cunoaşterea ştiinţifică”, comunicare la Sesiunea 

Ştiinţifică a Cadrelor Didactice, Universitatea din Craiova, mai 1976 

15. “Valoarea teoretică şi metodologică a operei filosofice a lui Fr. Engels pentru 

dezvoltarea ştiinţelor naturii”, comunicare la Simpozionul Ştiinţific “150 de ani de 

la naşterea lui Fr. Engels”, Universitatea din Craiova, 28 noiembrie, 1970 

16. “Funcţiile gnoselogice şi pragmatice ale limbajului politic”, comunicare la 

Simpozionul Ştiinţific din 1971, Universitatea din Craiova 

17. “Rolul unităţilor econokmico-sociale în ceea ce priveşte integrarea socio-

profesioncală a absolvenţilor de liceu angajaţi”, comunicare la Simpozionul 

“Aspecte socio-demografice ale mutaţiilor în structura forţei de muncă” organizat 

de Centrul de Ştiinţe Sociale, Craiova, 7 mai 1974 

18. “Semnificaţia logicii juridice pentru ştiinţa şi filosofia dreptului”, în “Revista 

Curţii de Apel din Craiova”, Craiova, 1996 

19. “Valenţele materialiste ale teoriei cunoaşterii”, comunicare la simpozionul 

“Conducerea ştiinţifică a învăţământului. Perfecţionarea activităţii organelor 

colective de conducere din unităţile de învăţământ”, Craiova, 3 iunie 1981 

20. “Limbaj, cunoaştere informaţie în predarea filosofiei”, comunicare la Sesiunea 

Ştiinţifică a Seminarului Pedagogic, Universitatea din Craiova, 19 iunie 1981 

21. “Dialectica introducerii şi excluderii conceptelor teoretice în ştiinţele empirice”, 

comunicare la Sesiunea ştiinţifică anuală a Institutului de filosofie, 7-8 mai 1982, 

Bucureşti 

22. “Specificul semiotic al limbajului religios”, în Raţiune şi credinţă, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984 

23. “Reconstrucţia structuralistă a termodinamicii”, în volumul Filosofia fizicii, 

Editura Politică, Bucureşti, 1987 

24. “Probleme actuale ale filosofiei limbajului”, în Analele Universităţii din Craiova, 

Seria Filosofie-Sociologie-Ştiinţe Politice, 1999-2000 

25. “Dezbateri filosofice actuale asupra naturii propoziţiilor sintetice a priori”, în 

Analele Universităţii din Craiova, SeriaFilosofie-Sociologie-Ştiinţe Politice, 1997 

26. “Conceptul de obiect în logică şi filosofie”, în Logică şi ontologie, Editura Trei, 

2000 

27. “Asemănări şi deosebiri între filosofia lui L. Wittgenstein şi W.V.O. Quine, în 

Ludwig Wittgenstein în filosofia secolului 20, Editura Polirom, Iaşi, 2002 

28. “Deosebirea între filosofia generală a ştiinţei şi filosofia ştiinţelor particulare”, în 

Analele Universităţii din Craiova, Seria Filosofie-Sociologie-Ştiinţe Politice, 1996 

29. “Gândire mitică şi cunoaşterea ştiinţifică”, în volumul Aspecte ale mitului,Editura 

Universitaria,  Craiova, 2001.     

30. „Natura şi limitele ştiinţei în concepţia kantiană”, lucrare prezentată la 

Simpozionul naţional „Actualitatea filosofie lui Immanuel Kant”, Craiova, 2004. 

31. „Wittgenstein şi Heidegger. Puncte comune de comunicare”, lucrare prezentată la 

Simpozionul naţional „Martin Heidegger în filosofia secolului XX”, Craiova, 

2006. 
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32. „Concepţia lui Kant despre natura ştiinţei”, în Analele Universităţii din Piteşti, 

Seria Ştiinţe Sociale, 2006. 

 


