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COMISIA DE FILOSOFIE 

 

STANDARDE MINIMALE NECESARE ȘI OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE 

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ȘI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE – DEZVOLTARE 

 

1. Definiții și condiții 

• n reprezintă numărul de autori ai unei publicații la care candidata /candidatul este autor sau coautor, respectiv numărul de 

traducători /editori ai unei publicații la care candidata /candidatul este traducător /editor. 

• În categoria „carte internațională” (de la indicatorii I.1–I.3 și I.4, I.6) se încadrează orice carte publicată într-o limbă de 

largă circulație internațională (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă) la o editură cu prestigiu internațional, inclusă 

în lista „Arte și științe umaniste” a CNCS sau lista A a CNATDCU; Ruta complementară: orice carte disponibilă în cel 

puțin 12 biblioteci ale unor instituții de învățământ superior și/sau de cercetare din celelalte state membre ale Uniunii 

Europene sau din statele membre ale OCDE, indexate în Karlsruhe Virtual Catalog KVK (http://www.ubka.uni-

karlsruhe.de/kvk_en.html) sau WorldCat (http://www.worldcat.org/) 

• O publicație se încadrează la un singur indicator, luându-se în considerare încadrarea cea mai favorabilă candidatei 

/candidatului. Menționarea fiecărei publicații trebuie însoțită de date de identificare informatică relevante. 

• Recunoașterea /clasificarea unei edituri sau indexarea unei reviste este cea valabilă în anul publicării cărții sau articolului 

menționate. 

• Pentru Filosofie, bazele de date internaționale recunoscute sunt următoarele: 

 

Nr. crt. 

 

Denumirea bazei de date Adresa web 

1 ISI Web of Knowledge www.webofknowledge.com  

2 ERIH (ERIH PLUS) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/  

3 Scopus www.scopus.com  

4 EBSCO www.ebscohost.com  

5 JSTOR www.jstor.org  

6 ProQuest www.proquest.com  

7 ProjectMuse http://muse.jhu.edu/  

8 Philosophy Documentation Center www.pdcnet.org  

9 CEEOL www.ceeol.com  

 

Se acordă următoarele punctaje: 

 

 

Indicator

ul 

Denumirea indicatorului Punctajul Elementul 

pentru care se 

acordă punctajul 

I.1 Monografie de autor pe o temă importantă a filosofiei sau lucrare de 

sinteză în care se prezintă situația actuală a unei discipline filosofice 

ori comentariu critic/analitic la opere filosofice fundamentale – 

publicate la edituri cu prestigiu internațional sau național 

(recunoscute /clasificate CNCS) 

1.1. internațională 

45/n 
Pe publicație 

1.2 națională 

30/n 

Elemente 

raportate 

la I.1: 

1.1. Inventarea spațiului. Arhitecturi ale experienței 
cotidiene, cu o prefață de Augustin Ioan, Paideia, București, 
2001, 234 p., ISBN 978-973-596-0261  

 

30 
 

Punctaj total: 
90 p. 

1.2. Sensus communis. Pentru o hermeneutică a cotidianului, 
Editura Paralela 45, București, 2001, 210 p., ISBN 973-593-
390-X  

30 
 

1.3. Anarhia sensului. O fenomenologie a timpului cotidian, 
Idea Design & Print, Cluj, 2001, 125 p., ISBN 973-85126-8-9 30 

I.2 Manual sau tratat pe teme din domeniul de specialitate al candidatei 

/candidatului ori editarea cu comentariu critic a unei opere 

fundamentale a filosofici universale – publicate la edituri cu 

prestigiu internațional sau național (recunoscute /clasificate CNCS) 

2.1. internațională 

45/n 
Pe publicație 

2.2 națională 

30/n 

Elemente 

raportate 

la I.2: 

2.1 Dicționar subiectiv de cultură civică, Humanitas, 2020, 
264 p., ISBN 978-973-50-7010-6, Categoria B CNCS 

 

30 
Punctaj total:  

30 p. 

I.3 Traducerea cu comentariu a unei opere fundamentale a filosofici sau 

o antologie de texte-sursă ori un volum de studii sau editarea unui 

volum colectiv de specialitate – publicate la edituri cu prestigiu 

internațional sau național (recunoscute /clasificate CNCS) 

3.1 internațională 

30/n 
Pe publicație 

3.2 națională 

20/n 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk_en.html
http://www.worldcat.org/
http://www.webofknowledge.com/
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/
http://www.scopus.com/
http://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://www.proquest.com/
http://muse.jhu.edu/
http://www.pdcnet.org/
http://www.ceeol.com/
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Elemente 

raportate 

la I.3: 

Volume colective și coordonări de lucrări   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctaj total:  
290  p. 

3.1. Invention, innovation et créativité dans les sciences 
sociales. Actes de la V-ème édition de l’école d’été de Cluj-
Beliș, Editura Casa Cărții de Știință, iunie 1999, ISBN 973-
9404-74-X (cu Ion Copoeru și Izabella Badiu) 

5 

3.2. Altfel de spații. Eseuri de heterotopologie, Paideia, 
București, 2001, 144 p., ISBN 973-8064-93-7 

20 

3.3. Artă, comunitate, spațiu public. Strategii politice și 
estetice ale modernității, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 
2003, 162 p., ISBN 973-686-430-8 (cu Dan-Eugen Rațiu) 

10 

3.4. Artă, tehnologie și spațiu public, Paideia, București, 
2004, 206 p., ISBN 973-596-254-3 20 

Traduceri  

3.5. Jean-François Lyotard, Condiția postmodernă. Raport 

asupra cunoașterii, Editura Babel, București, 1993, 140 p 

(epuizată); ediția a doua revăzută: Editura Idea Design & 

Print, Cluj, 2002, 100 p., ISBN 973-85788-8-4 (cu o prefață 

de C. Mihali). 

20 

3.6. Jean Baudrillard, Celălalt prin sine însuși, Casa Cărții de 

Știință, Cluj, mai 1997, 110 p., ISBN 973-9204-28-7 (cu note 

de C. Mihali) 
20 

3.7. Gabriel Marcel, A fi și a avea, Apostrof, Cluj, septembrie 

1997, 190 p., ISBN 973-9279-02-3 (cu note de C. Mihali) 20 

3.8. Jean-François Lyotard, Postmodernul pe înțelesul copiilor, 

Apostrof, Cluj, septembrie 1997, 110 p., ISBN 978-606-17-

0316-6 (cu o prefață de C. Mihali) 
20 

3.9. Jean-Luc Nancy, Uitarea filosofiei, Casa Cărții de Știință, 

Cluj, 1998, 120 p., ISBN 973-9404-79-0 (cu o prefață de C. 

Mihali) 
20 

3.10. Guy Debord, Societatea spectacolului și Comentarii la 

Societatea spectacolului, Casa Cărții de Știință, Cluj, 1998, 

230 p., ISBN 978-9404-02-2, reluată în 2002 de către editura 

EST, București, 240 p. (ediție îngrijită de C. Mihali, traducere 

cu Radu Stoenescu). 

10 

3.11. Michel Foucault, Theatrum philosophicum, selecție de 

studii și interviuri (publicate inițial în Dits et écrits, vol.I-IV, 

Gallimard, Paris), Casa Cărții de Știință, Cluj, 2001, 570 p., 

ISBN 973-686-164-3 (ediție îngrijită de C. Mihali, traducere 

cu B. Ghiu, E. Cioc și S. Blaga). 

5 

3.12. Claude Karnoouh, Adio diferenței. Eseuri asupra 

modernității tîrzii, Idea, Cluj, 2001, 180 p., ISBN 973-85126-

3-8 (ediție îngrijită de C. Mihali, trad. cu V. Ciomoș și H. 

Lazăr). 

5 

3.13. Jean-François Lyotard, Inumanul. Conversații despre 

timp, Idea, Cluj, 2002, 200 p., ISBN 973-85788-1-7  (cu o 

prefață de C. Mihali) 

20 

3.14. Jean Baudrillard, Marc Guillaume, Figuri ale alterității, 

Paralela 45, București, 2002, 150 p., ISBN 973-593-639-9 

(ediție adnotată de Ciprian Mihali) 

20 
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3.15. Jean-Luc Nancy, Experiența libertății, Idea, Cluj, 2003, 

200 p., ISBN 973-7913-14 (ediție îngrijită de Ciprian Mihali, 

traducere cu Emilian Cioc). 

10 

3.16. Michel Foucault, Biopolitică și medicină socială, Idea, 

Cluj, 2003, 150 p., ISBN 973-7913-15-6 (traducere și postfață 

de C. Mihali) 

20 

3.17. Georges Bataille, Suveranitatea, Paralela 45, București, 

2004, 295 p., ISBN 973-697-091-4 (ediția tradusă, îngrijită și 

adnotată de C. Mihali și Radu Diaconescu)  

10 

3.18. Michel Foucault, Ce este un autor? Studii și conferințe, 

Idea, Cluj, 2004, 200 p., ISBN  973-7913-29-9 (ediție realizată 

și îngrijită de C. Mihali, traducere cu Bogdan Ghiu). 

10 

3.19. Jean Baudrillard, Jean Nouvel, Obiectele singulare. 

Filosofie și arhitectură, Paideia, București, 2005, 120 p., ISBN 

973-596-264-0 (ediție îngrijită de C. Mihali) 

20 

3.20. Jacques Derrida, Deconstrucția politicii, Idea, Cluj, 2006, 
172 p., ISBN 973-7913-44-2 (ediție realizată și îngrijită de C. 
Mihali, traducere cu E. Cioc și B. Ghiu). 

5 

I.4 Studiu publicat în reviste de specialitate indexate în bazele de date 

internaționale recunoscute, din domeniul filosofiei sau din domeniile 

apropiate (de exemplu, Istoria si filosofia știința, Antropologie, 

Studii culturale etc.), ori studiu publicat in volume apărute la edituri 

cu prestigiu internațional sau articol publicat într-o enciclopedie ori 

într-un dicționar de specialitate, la edituri cu prestigiu internațional 

15/n Pe publicație 

Elemente 

raportate 

la I.4: 

Studii în reviste indexate Web of Science / ISI-AHCI, 

ESCI  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctaj total:  
142,5 p. 

4.1. „Déconstruction, auto-immunité, précarité. De 

l’intraduisible politique chez Derrida”, in META: Research in 
Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, 
Vol. III, No. 1, 2011, pp. 81-97, ISSN:2067-3655, EBSCO 

15 

4.2. „La condition dystopique du postcommunisme”, in 
Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philosophia, vol. 55, no. 
1/2010, pp. 39-54; CEEOL, EBSCO, ProQuest  

15 

4.3. „Espace public : dissensus et hétérologies urbaines”, in 
Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philosophia, vol.55, no. 
3/2010, pp. 149-164, CEEOL. EBSCO, ProQuest  

15 

4.4. „Living on trajectory: a reflection along the way”, in 

Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Philosophia, vol.62, no. 
3/2017, pp. 119-134 (cu Augustin Ioan), Web of Science –
ESCI (link) 

7,5 

Studii în reviste indexate ERIH+, Scopus, EBSCO, ProQuest 

Studii în volume la edituri cu prestigiu internațional 
 

4.2. „L’Est à l’épreuve du quotidien”, în volumul 
(Post)modernisme en Europe Centrale. La crise des 
idéologies, coord. Marie Delaperrière, L’Harmattan, Paris, 
2000, 230p, pp. 35-49, ISBN 978-2738485908. 

15 

4.3. „De l’identité-monument à l’identité-événement. Un 
passage impossible ?”, in vol. Territoires d’Europe. La 
différence en partage (dir. Violette Rey et Thérèse Saint-
Julien), ENS Editions, Paris, 2005, 335 p., pp. 79-95, ISBN 978-
2847880731. (WorldCat 200, KvK) 

15 

https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000451622000008?SID=EUW1ED0C82XBamTCwLn4t1W39OpNt
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4.4. „La notion de sécurité”, in Sécurité humaine et 
responsabilité de protéger. L’ordre humanitaire international 
en question, Editions des archives contemporaines, Paris, 
2009, 155 p., pp. 23-33, ISBN 978-2914610889 (WorldCat 28, 
KvK) 

15 

4.5. Sécurité humaine et droits de l’homme”, in Sécurité 
humaine…, ed.cit., pp. 33-43. (WorldCat 28, KVK) 15 

4.6. „La souveraineté comme responsabilité”, in Securité 
humaine…, ed.cit., pp. 117-127. (WorldCat 28, KVK) 15 

4.7. „La société postcommuniste: triomphe ou échec du 
spectaculaire intégré ?”, in Dérives pour Guy Debord, dir. par 
Jacob Rogozinski et Michel Vanni, Van Dieren Editeur, Paris, 
2010, 318 p., pp. 117-133, ISBN 978-2-911087-72-1. 
(WorldCat 41, KvK) 

15 

I.5 Studiu publicat în reviste de specialitate (recunoscute/clasificate 

CNCS) ori studiu publicat în volume colective apărute la edituri cu 

prestigiu național (recunoscute/clasificate CNCS), ori articol 

publicat într-o enciclopedie sau într-un dicționar apărute la edituri cu 

prestigiu național (recunoscute / clasificate CNCS) 

10/n Pe publicație 

Elemente 

raportate 

la I.5: 

Studii publicare în reviste de specialitate recunoscute/ 
clasificate CNCS 

 

Punctaj total:  
130 p. 

5.1. „Filosofia și viața cotidiană”, in Studia. Philosophia, nr. 
2/1996, pp. 69-81, ISSN: 2065-9407 10 

5.2. „Le quotidien temporel. Discours, figures, mesures”, 
studiu publicat în Studia. Philosophia, nr. 1-2/1998, ISSN: 
2065-9407. 

10 

5.3. „Nietzsche și voințele de putere”, in Studia. Philosophia, 
nr. 1-2/2000, ISSN: 2065-9407 (link) 10 

5.4. „Drept de viață, drept la viață. Bioputere și suveranitate 
în lumea modernă”, in Studia. Philosophia, nr. 2/2002, pp. 
51-60, ISSN: 2065-9407 (link) 

10 

5.5. „Souveraineté, biopolitique et droits de l’homme”, in 
Studia. Philosophia, nr. 1-2/2003, pp. 5-17, ISSN: 2065-9407 
(link) 

10 

5.6. „Pluralité des sources d’autorité, unité de l’État 
souverain”, in Studia Universitatis Babeș-Bolyai, 
Iurisprudentia, Cluj, no. 4/2010, ISSN: 2065-7498 (link) 

10 

Studii în volume colective la edituri recunoscute CNCS  

5.7. „Monumentul între voința de putere și opera de artă”, în 
volumul Altfel de spații. Eseuri de heterotopologie, coord. C. 
Mihali, Paideia, București, 2001, 130 p., pp. 91-115; ISBN 
978-973-596-571-6 

10 

5.8. „Spațiul orașului: diseminat, miniaturizat, polivalent”, în 
volumul Altfel de spații. Eseuri de heterotopologie, coord. C.  
Mihali, Paideia, București, 2001, 130 p., pp. 5-15; ISBN 978-
973-596-571-6 

10 

5.9. „Sens, eveniment, cotidianitate: către o hermeneutică 
post-metafizică”, în volumul Limite ale interpretării, coord. 
Ștefan Afloroaei, Ed. Fundației Axis, 2001, pp. 23-47, 338 p., 
ISBN 973-98600-9-5 

10 

5.10. „În chip trecător locuiește omul. Pentru o geofilosofie”, 
în volumul Teritorii. Scrieri, dez-scrieri, coord. Octavian 
Groza, Paideia, București, 2003, 272 p., pp. 251-265, ISBN 
978-9735961718. 

10 

http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=1&an=2000&id_art=3450
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=2&an=2002&id_art=2240
http://studia.ubbcluj.ro/arhiva/abstract_en.php?editie=PHILOSOPHIA&nr=1-2&an=2003&id_art=1469
http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=328


5 

 

5.11. „Trecător cu pașii, privitor cu ochii. Practici 
pseudourbane în orașul postcomunist », in vol. Artă, 
comunitate și spațiu public, coord. Dan Eugen Rațiu et 
Ciprian Mihali, Casa Cărții de Știință, Cluj, 2003, 162 p., pp. 
89-101, ISBN 973-686-430-8 

10 

5.12. „Despre spațiul public doar de bine”, în Artă, 
tehnologie și spațiu public, coord. Ciprian Mihali, Paideia, 
București, 2005, 220 p., pp. 7-21, ISBN 973-596-254-3 

10 

5.13. „Infrapoliticile spațiului public: disens și solidaritate”, in 
Politica culturală și artele: local, național, global, editat de 
Dan-Eugen Rațiu, Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2011, 
328 p., ISBN 978-606-17-0006-6. 

10 

I.6 Recenzie științifică sau traducerea unui studiu – publicate în reviste 

de specialitate indexate în bazele de date internaționale recunoscute 

sau în reviste recunoscute /clasificate CNCS, ori în volume apărute 

la edituri cu prestigiu internațional sau național (recunoscute / 

clasificate CNCS); Produs cu drept de proprietate intelectuală 

omologat sau cu validare internațională sau națională (de exemplu, 

item validat/omologat pentru test de gândire critică, competentă 

validată/omologată într-o grilă de competențe profesionale pentru 

învățământ sau pentru calificări, algoritm terapeutic 

validat/omologat printr-o metodă de consiliere filosofică etc.) 

6.1 internațională 

5/n 

Pe publicație / pe 

produs 

6.2 națională 

3/n 

Elemente 

raportate 

la I.6: 

6.1. 

6.2. 

 

Punctaj total: _p. 

I.7 Grant de cercetare, în echipă sau individual, obținut în calitate de 

director de grant prin competiție internațională sau națională sau 

instituțională (cu nr. de contract /înregistrare), din partea unui 

organism internațional sau național de finanțare a cercetării sau a 

unei instituții de învățământ superior și /sau de cercetare recunoscută 

din străinătate sau din România 

7.1 internațional 

45 echipă / 15 ind. 

Pe grant 
7.2 național 

30 echipă / 10 ind. 

7.3 instituțional 

10 echipă / 5 ind. 

Elemente 

raportate 

la I.7: 

Granturi naționale: 
 

 

Punctaj total:  
180 p. 

7.1. 2009-2011: coordonarea proiectului științific bilateral cu 
nr. 109/2008 PNII-Modul III Capacități „Retorica justiției 
sociale și percepțiile deliberative asupra statului de drept în 
Africa de Sud post-apartheid și România post-comunistă” 
între UBB și Universitatea Cape Town (Africa de Sud); 

30 

7.2. 2009-2011: coordonarea proiectului de cercetare cu nr. 
689/2009 PNII – IDEI „Pluralitatea surselor normative în 
construirea statului de drept postcomunist” finanțat de 
CNCSIS România; 

30 

7.3. 1998-2001: Bursier Relink New Europe College, 
Bucuresti, cu proiectul „Espace et communauté. La 
philosophie et le défi du quotidien” 

10 

7.4. 2003: Bursier NEC-Link Fellowship New Europe College, 
cu proiectul „Construcţii moderne și deconstrucţii 
postmoderne ale spaţiului” 

10 

7.5. 2004: Bursier NEC-Link Fellowship New Europe College, 
cu proiectul „The Politics of Life: Transversal Approaches to 
Precariousness” 

10 

Granturi internaționale:  

7.6. CEU–Individual Research Support Scheme 1996-1997 cu 
proiectul de cercetare: Filosofia și viața cotidiană. O 
abordare hermeneutică a postmodernității (grant individual 
de cercetare, 1 an) 

15 
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7.7. Bursier Andrew W. Mellon, Fondation Maison des 
Sciences de l’Homme Paris (1 lună, 2002) cu proiectul „Biologie, 
biopolitique, bioéthique ou Le destin de la vie nue dans le 
monde contemporain” 

15 

7.8. Bursier Andrew W. Mellon, Institute for Human Sciences 
(IWM) Viena, (3 luni 2002), cu proiectul „Politics between 
architectural and biological approaches. From the modern 
paradigms to the „post” symptoms” 

15 

7.9. Grant postdoctoral de cercetare, Institut International 
Erasme, Maison des Sciences de l’Homme, Lille (2 luni, 2003) 
cu proiectul „Les pratiques urbaines et la question de l’espace 
public dans les pays post-communistes” 

15 

7.10. Profesor invitat si grant de cercetare, Ecole Normale 
Supérieure – Lettres et Sciences Humaines, Lyon (1 lună, 
2007), cu proiectul „Actualités du concept d’espace” 

15 

7.12. Profesor invitat si grant de cercetare, Universitatea din 
Lille (1 lună, 2012) cu proiectul „Médiation interculturelle: 
identités, mobilités, conflits” 

15 

I.8 Membru într-un grant de cercetare obținut prin competiție 

internațională sau națională sau instituțională (cu nr. de contract / 

înregistrare), din partea unui organism internațional sau național de 

finanțare a cercetării sau a unei instituții de învățământ superior și 

/sau de cercetare recunoscută din străinătate sau din România 

8.1 național 

10 
 

Membru echipă grant național: 
 

8.1. Grant CNCSIS 2002-2003 (tip A cod 14/1282), Cultură și 
societate civilă. Strategii politice și estetice ale modernității 
(UBB, director de proiect: Dan Eugen Rațiu) 

10 

Punctaj total:  
40 p. 

8.2. Grant CNCSIS 2006-2008: Proiect Modernitate 
românească și europeană MODERN, 150.000 RON, 
(Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București, director de proiect: Sorin Alexandrescu) 

10 

8.3. Grant CNCSIS 2009-2011, PNII – IDEI 2469/2008, Cultură 
și creativitate în epoca globalizării. Studiu privind 
interacțiunile între politica culturală și creativitatea artistică 
(UBB, director de proiect: Dan Eugen Rațiu) 

 
 

10 

8.4. Grant CNCSIS IDEI 780 2008-2011 – PCE „Orașul 
românesc de azi: identitate culturală și politici urbane” 
(UAUIM București, director de proiect: Augustin Ioan) 

 
10 

I.9 Comunicare la conferință (simpozion, workshop etc.) cu comitet 

științific/ de selecție sau sistem peer review, organizată de o 

instituție de învățământ superior și/sau de cercetare recunoscută din 

străinătate sau din România, cu participare internațională sau 

națională (dovedită prin programul conferinței) 

9.1 

internațională 

10/n 

 

 

Pe comunicare 

9.2 națională 

5/n 

Elemente 

raportate 

la I.9: 

Conferințe internaționale:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În străinătate:  

1996: Colocviul internațional „Modernitate și Europa 
Centrală”, organizat de CNRS-INALCO, Paris, cu eseul: „La vie 
quotidienne en Roumanie après 1989 – une approche 
herméneutique”; 

10 

1999: Seminarul internațional și interdisciplinar: „Territoires 
européens, diversité /différence, différenciation/intégration”, 
organizat de Ecole Normale Supérieure Fontenay/ Saint-
Cloud, UMR Géographie-cités și CNRS Paris, cu conferința: 
„De l’identité comme monument à l’identité comme 
événement. Un passage impossible?”;  

10 
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2001: Universitatea Europeană de Vară: „La responsabilité. 
Droit, morale, sociéte et politique”, organizată de 
Universitatea Charles-de-Gaulle Lille, Ministerul Educației 
Naționale din Franța și AUF, cu conferința: „La responsabilité 
au quotidien” (link) 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punctaj total:  
330 p. 

2001: Colocviul internațional „Le discours monstrueux: 
autour de Jacques Derrida”, organizat de Casa de Științe ale 
Omului din Sofia și Goethe Institut, cu conferința : „D’un ton 
balkanique adopté désormais en philosophie. Les avatars de 
la déconstruction à l’Est”.  

10 

2002:  Colocviul internațional: „Les arts de la ville et leur 
médiation”, organizat de Universitatea din Metz (Franța), cu 
conferința: „Le regard des pas, le toucher des yeux. Etude de 
cas sur la ville de Cluj”.  

10 

2002: Universitatea Europeană de Vară „Droits de l’homme 
et civilisations”, în cadrul rețelei francofone europene în 
filosofie, organizată de Universitatea Lille III la Dubrovnik 
(Croația), cu conferința: „Droit de vivre et stratégies 
biopolitiques”.  

10 

2003: Universitatea Europeană de Vară „Pouvoir et Vie”, în 
cadrul organizației francofone de formare și cercetare 
europeană în științe umane OFFRES, organizată de 
Universitatea din Nice (Franța), cu conferința: „Pouvoirs et 
vies : biopolitique et souveraineté dans le monde moderne”.  

10 

2003:  Reuniunea internațională a Agenției Universitare a 
Francofoniei (AUF): „L’Etat de droit saisi par la philosophie”, 
Dakar (Senegal), cu conferința: „Droits de l’homme et 
stratégies biopolitiques”. 

10 

2004:  reuniunea internațională a AUF: „Droit et non-droit”, 
Tunis (Tunisia), cu conferința: „Les limites précaires du droit”. 10 

2005: Universitatea Europeană de Vară „Langues et 
languages. Compréhension, argumentation, traduction”, în 
cadrul rețelei OFFRES, organizată de Ecole Normale 
Supérieure din Paris. Organizator al atelierului „Enjeux de la 
traduction philosophique”. 

10 

2005: Colocviul internațional „La nouvelle Europe et l’identité 
frontalière”, organizat de Inițiativa Filosofică pentru Europa 
de Est din Polonia, la Bialowieza, cu conferința: „Au-delà de 
la souveraineté. Quelle démocratie pour l’Europe à venir?”; 

10 

2005:  Colocviul internațional „L’Anti-Œdipe de Gilles Deleuze 
et Félix Guattari. Ateliers du master Bordeaux/Poitiers/ 
Toulouse”, organizat de Departamentul de Filosofie al 
Universității din Poitiers, Franța, cu intervenția: „Territoires 
du capitalisme” (link) 

10 

2006: conferință la Institute for Human Sciences (IHS) Viena 
cu tema: „From sovereignty to precariousness: the condition 
of the post-communist everyday life”  

10 

2007: Colocviul internațional „Guy Debord et La société du 
spectacle”, organizat de Parlamentul Filosofilor la Strasbourg, 
cu conferința: „La société postcommuniste: triomphe ou 
échec du spectaculaire intégré?” (link) 

10 

https://offres.hypotheses.org/historique-et-objectifs-du-reseau-offres
https://calenda.org/190686
http://juralibertaire.over-blog.com/article-5712354.html
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2008:  Colocviul internațional „Normes, valeurs et 
rationalité”, organizat de Universitatea din Skopje 
(Macedonia) și rețeaua OFFRES; intervenție cu conferința: 
„Sécurité humaine et droits de l’homme”; 

10 

2008: Universitatea Europeană de Vară OFFRES „Usages de 
la norme: savoirs, politique, société”, Saranda (Albania), cu 
conferința: „La ville post-communiste: anomie et 
normalisation” (link) 

10 

2009: Colocviul internațional „Penser les espaces 
intermédiaires en Europe”, Ecole Normale Supérieure de 
Lyon, cu conferința: „De l’intermédiaire dans la philosophie 
de l’espace” (link) 

10 

2009:  Colocviul internațional „L’intellectuel public en Europe, 
1989-2009”, organizat de Institutul Cultural Român la Paris, 
cu intervenția: „Sur quoi fonder une base intellectuelle pour 
l’Europe de demain? Approche critique d’une question” (link) 

10 

2010: Universitatea Europeană de Vară OFFRES „Espace 
public, philosophie et culture scientifique : les enjeux pour la 
démocratie”, Belgrad cu conferința „Espace public: dissensus 
et indétermination démocratique” (cu Emilian Cioc) (link) 

5 

2011:  Conferința UNESCO „L’enseignement de la philosophie 
en Europe et en Amérique du Nord”, Milano; cu intervenția 
„L’enseignement de la philosophie à l’épreuve du 
postcommunisme” (link) 

10 

2011: Conferința „On the Identity of Romanian 
Contemporary Cities”, Freie Universität Berlin, eveniment 
organizat de ICR Berlin (link) 

10 

În țară :  

2001: organizarea și participarea la simpozionul 
interdisciplinar „Altfel de spații”, organizat de NEC, UBB și 
ARCHES la Cluj, cu studiul: „Spațiul urban: diseminat, 
miniaturizat, polivalent” (link) 

5 

2001:  Simpozionul național: „Arhivă, memorie, uitare”, 
organizat de New Europe College București, cu studiul: 
„Monumentul, între opera de artă și voința de putere”.  

5 

2002: Colocviul internațional: „Foucault-Deleuze: un dialogue 
philosophique”, organizat de Centrul Cultural Francez Iași și 
Centrul Michel Foucault Paris, cu conferința: „L’immanence 
d’une vie: Foucault-Deleuze, aller-retour”;  

 
10 

2002: Colocviul internațional: „Teritoriul: scrieri și dez-
scrieri”, organizat de Universitatea din Iași și New Europe 
College București, cu conferința: „În chip trecător locuiește 
omul… pentru o geofilosofie”;  

10 

2003: Colocviul interdisciplinar: „Artă, tehnologie și spațiu 
public”, UBB Cluj și UAUIM București, cu conferința: “Despre 
spațiul public, doar de bine”.  

5 
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2004: Organizarea simpozionului internațional: „Politicile 
vieții. Abordări transversale ale precarității” (sub egida New 
Europe College), Cluj; intervenție cu titlul: „Premise pentru o 
teorie filosofică a precarității” (link) 

10 

2004: Organizarea simpozionului interdisciplinar: „Foucault – 
după 20 de ani” (sub egida New Europe College și UBB), Cluj; 
intervenție cu titlul: „Modernitate, minoritate, precaritate”. 

5 

2005: Conferința internațională „Confidențialitatea datelor 
medicale”, organizată de EPOS-Health Consult și Ministerul 
Sănătății, București, cu conferința: „Intimitate, secret, 
confidențialitate” ; moderator al atelierului : „Puterea 
medicului, neputința medicinii” 

10 

2005:  Organizare și participare la colocviul internațional 
„Jacques Derrida. Déconstruction de la politique”, organizat 
de ARCHES și New Europe College la București,  cu 
conferința: „L’intraduisible politique. Déconstruction, auto-
immunité, précarité” 

10 

2008: Organizarea și participarea la atelierul franco-român 
„Habiter en passant: la ville contemporaine au défi de 
l’habitation et de la migration”, organizat de UAUIM și 
Asociația ARCHES la București, cu conferința „Habiter sur 
trajectoire” (cu Augustin Ioan); 

5 

2009: Zilele Arhitecturii „ArhitectuRO” de la Cluj, organizate 
de Universitatea Tehnică Cluj-Napoca și Ordinul Arhitecților 
din România, cu conferința „Experimentul în arhitectura 
românească” 

5 

2010: Colocviul internațional „Arhitectura memoriei și spațiul 
public”, UAUIM București, cu conferința „Les architectures de 
la mémoire : monument, espace public, dystopie” (link) 

10 

2020: Colocviul internațional bilingv (EN-FR) „Les systèmes 
politiques africains face à la mondialisation” (UBB-UVT-UB) cu 
conferința „Le pharmakon de la Terre: du devenir africain de la 
planète” (link)  

10 

Aprilie 2022: Masa rotundă internațională „Dezinformare și 
pseudo-știință”, organizată de UBB și Brookes Oxford 
University. Intervenție cu tema: „Noua dezordine 
informațională” (link)  

10 

Mai 2022: Colocviul național „Heterotopii, utopii, distopii. 
Moștenirea lui Foucault”, organizat de CFA-UBB și Institutul 
Francez; conferința finală (link) 

5 

Mai 2022: Congresul interdisciplinar de studii africane (EN-FR), 
organizat de UBB, Universitatea de Vest Timișoara, 
Universitatea București, Université Libre de Bruxelles și 
Université Abomey Calavi cu conferința finală (link)  

10 
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2. Standarde minimale 

Următoarele standarde trebuie îndeplinite cumulativ: 
 

Criteriul Denumirea criteriului 

Standardul pentru 

profesor universitar, 

cercetător științific gradul 

I, abilitare 

Punctaj 

realizat pe 

criteriu 

Îndeplinire 

standard 

(Da/Nu) 

C1 Numărul cărților prevăzute 

la indicatorul I.1 

≥ 2 
3 Da 

C2 Suma punctajului pentru 

indicatorii I.1—I.3 

≥ 90 
410 Da 

C3 Suma punctajului pentru 

indicatorul I.4 

≥ 90 
142,5 Da 

C4 Suma punctajului pentru 

indicatorii I.4—I.6 

≥ 165 
272,5 Da 

C5 Suma punctajului pentru 

indicatorii I.7—I.8 

≥ 40 
220 Da 

C6 Suma punctajului pentru 

indicatorul I.9 

≥ 80 
330 Da 

 

 

Punctaj total: 

(C2+C4+C5+C6) 

375 puncte minim 
1232,5 Da 

 

 

Nume, prenume, funcția: MIHALI Ciprian, conf. univ. dr. 

Data: 6 iunie 2022 

 

Semnătura: ____________________________________ 

 


