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CURRICULUM  VITAE 

 

 

 
 

 

1. Date personale 

Nume: ISAC                                        Sex:   M  

Prenume: Ionuţ-Constantin 

Calitatea: angajat al filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, 

Departamentul de Cercetări Socio-Umane, cercetător ştiinţific gradul I, doctor în filosofie 

Nr. legitimaţie de serviciu:  

Sectorul: Sociologie-Filosofie              Specialitatea: Filosofie 

Adresa actuală profesională: Institutul de Istorie „G. Bariţiu”, Departamentul de Cercetări Socio-

Umane, Str. M. Kogălniceanu nr. 8, Cluj-Napoca 400084, Tel/Fax: 0264-592783,  

Telefon: 0264-592783 (serviciu) 

Hobby-uri: filatelie, bibliofilie, automobilism  

Permis conducere: Da (categoria B) 

Alte competenţe nelegate de profesiune: istoria muzicii, discografie, instrumente muzicale 
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2. Limbi cunoscute  

Limba maternă: româna 

Limbi de circulaţie internaţională cunoscute şi nivelul la care se cunosc: 

Engleza: citit – avansat                    Franceza: citit - avansat 

              scris – mediu                                       scris - mediu 

              vorbit – avansat                                 vorbit – avansat 

Germana: citit - mediu 

                scris - mediu  

                vorbit - mediu 

Alte limbi cunoscute bine: italiana 

 

3. Studii  

- Liceu: „N. Bălcescu” din Cluj-Napoca, profil Matematică-Fizică (1979/1981), Liceul Industrial   

Nr. 4 din Cluj-Napoca, profil Electronică industrială (1981/1983); Bacalaureat în Electronică 

industrială (1983); 

- Şcoală postliceală/colegiu: Şcoala Populară de Artă, profil artistic-pian (1988/1993), examen de 

absolvire: 1993; 

Universitate/Institut/Academic (studii superioare):  

- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, secţia Filosofie-

Istorie (1984/1988), media de absolvire şi licenţă 10 (zece), licenţa în Filosofie-Istorie, 1988; 

- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie, Şcoala de înalte 

studii postuniversitare istorice şi filologice (1991/1993), media de absolvire şi licenţă 10 (zece), 

licenţa în Istorie-Filologie, 1994 

 

 

Specializări:  

- Istorie-Filologie, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Şcoala de înalte studii 

postuniversitare istorice şi filologice (1991/1993); 

-  Doctorat (filosofie), Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie- 

Filosofie (1990/1996) 
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Doctoratul susţinut în data de: 11.10.1996 

Domeniul: Filosofie. Ontologie şi metafizică: cond. ştiinţ: Prof.univ.dr. Balazs Alexandru 

Tema tezei de doctorat: Modelul ontologic ortofizic 

 

Succese deosebite (în perioada studiilor sau a specializărilor):  

La absolvirea facultăţii am fost declarat şef de promoţie pe ţară (1988). Pe parcursul studiilor 

universitare am obţinut circa 10 premii, menţiuni şi distincţii la concursurile profesional-

ştiinţifice, conferinţele şi sesiunile studenţeşti naţionale. Am obţinut definitivatul în învăţământul 

mediu, specialitatea filosofie (1991), cu media 10 (zece) 

 

4. Cariera  

Locul de muncă: 

- Liceul „M. Viteazul” Turda, Jud. Cluj, Catedra de ştiinţe sociale, profesor titular (cu carte de 

muncă); predare discipline socio-umane (istorie, economie politică, filosofie), dirigenţie 

(1988/1990); 

- Liceele „S. Brassai”, „A. Iancu” şi „Gh. Şincai” Cluj-Napoca, Catedra de ştiinţe sociale, 

profesor detaşat (cu carte de muncă); predare discipline socio-umane (istorie, economie politică, 

filosofie), (1990/1991); 

- Institutul de Cercetări Socio-Umane Cluj-Napoca (comasat, ulterior, cu Institutul de Istorie „G. 

Bariţiu”), Sectorul Sociologie-Filosofie, asistent de cercetare (cu carte de muncă, 1990/1992), 

cercetător ştiinţific (cumul, 1992/1998), cercetător ştiinţific principal III (cu carte de muncă, 

1999 - 2000); cercetător ştiinţific principal II (cu carte de muncă, octombrie 2000 - 2003); 

cercetător ştiinţific gradul I (2003 – prezent); cercetare în domeniul filosofiei şi ştiinţelor socio-

umane; 

- Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie (1992/1997) şi 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (1997/1998), Catedra de Ştiinţele Educaţiei, 

asistent titular (cu carte de muncă, 1992/1994); lector titular (idem, 1994/1998); predare şi 

seminarizare în domeniul ştiinţelor educaţiei (pedagogie generală, istoria pedagogiei, filosofia 

educaţiei); 

- Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Catedra de Ştiinţe Socio-Umane; lector asociat (plata 

cu ora, 1997/2003); predare şi seminarizare psihologie şcolară şi educaţională, logică; 
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- Universitatea Ecologică „D. Cantemir” din  Târgu-Mureş, Facultatea de Psihologie, lector 

asociat (cumul, 1996/1998); predare şi seminarizare pedagogie; 

- Universitatea „V. Goldiş” din Arad, Colegiul Pedagogic Universitar din Sighetu Marmaţiei, 

Maramureş; lector asociat (contract prestări servicii/plata cu ora, 1999/2001); predare şi 

seminarizare în domeniul ştiinţelor educaţiei (pedagogie, teoria şi tehnologia instruirii, teoria 

evaluării, introducere în pedagogie, cercetare pedagogică, doctrine pedagogice contemporane); 

- Universitatea „A. Iancu” din Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie, Filosofie şi Jurnalistică, 

asistent asociat (cumul, 2000/2001); seminarizare istoria filosofiei antice 

 

Funcţii de conducere deţinute în cariera profesională:  

- membru în consiliul profesoral al Liceului „Mihai Viteazul” din Turda (ianuarie – martie 

1990); 

- director de proiecte la colectivul cercetare Filosofie în cadrul Institutului de Istorie „G. Bariţiu”, 

astfel: Evoluţia spiritului critic în gândirea românească modernă (2000 – 2002); Filosofia 

românească din Transilvania în texte inedite. I. Epoca modernă (2003 – 2008); Aspecte ale 

problematicii valorilor în România în perioada post-comunistă, în contextul aderării la 

Uniunea Europeană. Perspectiva relaţiilor cu Republica Moldova. Valori naţionale şi valori 

europene în mitologia politică post-comunistă în România şi Republica Moldova (2006-

2008); Valorificarea gândirii sociologice şi filosofice din Transilvania (2009-2013) 

- membru în consiliul ştiinţific al Institutului de Istorie „G. Bariţiu” (din iunie 2002) 

- coordonator colectiv cercetare filosofie (aprilie 2008 – februarie 2013) 

 

Aptitudini, cunoştinţe, experienţă acumulate în decursul carierei:  

- perfecţionarea unor limbi străine (franceza, engleza) şi însuşirea altora (latina, germana, 

italiana), dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor pentru operare PC (MS-DOS, Norton 

Commander, Windows, Microsoft Word şi Excel; procesare de texte, Internet, e-mail), 

acumularea competenţelor în filosofia ştiinţei, ontologie şi istoria filosofiei româneşti. 

 

Alte domenii de specializare (legate de profesiune):  

- filosofia educaţiei, educaţia adulţilor, psihologie şcolară şi educaţională, pedagogia culturii  
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PUBLICAŢII PRINCIPALE (selectiv, ultimii 6 ani) 

 

- (co-editor, împreună cu Attila Varga şi Florica-Elisabeta Nuţiu), Simion Bărnuţiu, Ştiinţa 

dreptului, Editura „Ardealul”, Târgu-Mureş, 2010, 624 p., ISBN 978-9734-8406-92-6; 

- Dumitru Isac, Conceptul de frumos la Socrate, Platon şi Aristotel (ediţie îngrijită şi studiu 

introductiv de Ionuţ Isac), Editura „Casa Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2013, 230 p., ISBN 

978-606-17-0338-8; 

– (ediţie îngrijită de Ionuţ Isac), Dumitru Isac, Cunoaştere şi Transcendenţă, Editura „Casa 

Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2014, 165 p. ISBN 978-606-17-0449-1; 

– (editori Eugen S. Cucerzan şi Ionuţ C. Isac), Simion Bărnuţiu, Metafizica, Editura „Casa 

Cărţii de Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2014, 176 p. ISBN 978-606-17-0614-3; 

– Introducere în filosofia structural-fenomenologică. Paradigma ortofizicii, ediţia a doua, 

2015, publicată pe Internet la adresa http://inmediasresbooks.eu (carte electronică), 203 p., ISBN 

973-8300-00-2; 

– În căutarea modelului paideic, ediţia a treia, adăugită şi revizuită, Editura „Casa Cărţii de 

Ştiinţă”, Cluj-Napoca, 2015, 224 p., ISBN 978-606-17-0827-7 

 

http://inmediasresbooks.eu/

