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C U R R I C U L U M  V I T A E 

F O R M A T  E U R O P E A N 
 

(Cf. HG nr. 1021/25.06.2004, publicat 

in MO, partea I, nr.633/13.07.2004) 
 

INFORMATII PERSONALE 

 
Nume si prenume BACIU CLAUDIU DAN 

E-mail cbaciuro@yahoo.com 

 
Nationalitate ROMÂNĂ 

 

Data nasterii 30.04.1967 

EXPERIENTA PROFESIONALA 
 

• Perioada 

• Numele și adresa angajatorului 

01.05.2017 – până în prezent 

Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de 
Filosofie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5 

Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 
Cercetător ştiinţific gradul I 
Elaborarea de studii documentare 

 
 

Semestrul II anul universitar 2017-18 
 
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, București, Splaiul Independenței, Nr. 204, 
Sector 6 
 
Învățământ universitar 

 
Cadru didactic asociat 
Activități didactice 

      
 
 
   01.08.2014 – 01.05.2017 

Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de 
Filosofie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5 

Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 
Cercetător ştiinţific gradul II 
Elaborarea de studii documentare 

 
 

 
01.11.2007 – 01.08.2014 

• Tipul activității sau sectorului 

• Ocupația sau poziția deținută 

• Activități și responsabilități 
principale 

Perioada 

Numele și adresa angajatorului 

 

• Tipul activității sau sectorului 

• Ocupația sau poziția deținută 

               Activități și responsabilități 
principale 

 

• Perioada 

• Numele și adresa angajatorului 

• Tipul activității sau sectorului 

• Ocupația sau poziția deținută 

• Activități și responsabilități 
principale 

 
• Perioada 

• Numele si adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de 
Filosofie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5 

• Tipul activitatii sau sectorului Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Cercetător ştiinţific gradul III 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Elaborarea de studii documentare 
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• Perioada 

• Numele si adresa angajatorului 

• Tipul activitatii sau sectorului 

• Ocupatia sau pozitia detinuta 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 

Semestrul II anul universitar 2009- Semestrul I anul universitar 2010 
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, București, Splaiul Independenței, Nr. 204, 
Sector 6 

Învățământ universitar 
Cadru didactic asociat 

Activități didactice 
 
 

 
• Perioada 

• Numele si adresa angajatorului 

• Tipul activitatii sau sectorului 

• Ocupatia sau pozitia detinuta 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

 
Anul universitar 2011-2012; Semestrul II, anul universitar 2012-2013 
Academia de Studii Economice, București, Piața Romană, Nr. 6, sector 1  

Învățământ universitar 
Cadru didactic asociat 

Activități didactice în cadrul Departamentului de Filosofie și Științe Socio-Umane 

 
• Perioada 

 
01.03.2004 – 01.03.2006 

• Numele si adresa angajatorului FWF – Der Wisssenschaftsfonds, Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, 
Universität Wien, Institut für Philosophie 

• Tipul activitatii sau sectorului Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Poziţie Lise Meitner – Colaborator ştiinţific al Institutului de Filosofie al Universităţii din Viena 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Cercetare 

 
• Perioada 01.06.1993 – 01.11.2007 

• Numele si adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de 

Filosofie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5 

• Tipul activitatii sau sectorului Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Cercetător ştiinţific 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Elaborarea de studii documentare 

 

 
• Perioada 21.12.1992 – 01.06.1993 

• Numele si adresa angajatorului Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de 
Filosofie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5 

• Tipul activitatii sau sectorului Cercetare fundamentală în domeniul Filosofiei 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Cercetător asistent 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Elaborarea de studii documentare 

 
 

 
• Perioada 01.09.1992 – 21.12.1992 

• Numele si adresa angajatorului Grupul Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii Nr. 5, Bucureşti 

• Tipul activitatii sau sectorului Învăţământ preuniversitar 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Profesor de științe sociale 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Activităţi didactice 

 

 
• Perioada 

 

 
01.09.1992 – 15.06.1995 

• Numele si adresa angajatorului Liceul German „Hermann Oberth”, Bucureşti 

• Tipul activitatii sau sectorului Învăţământ preuniversitar 
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• Ocupatia sau pozitia detinuta Profesor de științe sociale 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Activităţi didactice 

 

• Perioada 1995 – 2000 

• Numele si adresa angajatorului Uniunea Scriitorilor din România, Revista „Secolul 20” 

• Tipul activitatii sau sectorului Publicistică 

• Ocupatia sau pozitia detinuta Redactor 

• Activitati si responsabilitati 
principale 

Activităţi de redactare 

 

EDUCATIE SI FORMARE 

 

04.06.2018 

Școala doctorală a Academiei Române, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru” al Academiei Române 

Filosofie 

Atestat de abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Filosofie, în baza Ordinului 
Ministrului Educației Naționale Nr. 3867/04.06.2018   
 

• Perioada 01.04.1994 – 18.10.2001 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie  

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Filosofie 

• Calificarea obtinuta/Titlul Titlul de Doctor „Magna Cum Laude” în Filosofie, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei 
Naţionale Nr. 5285 / 28.12.2001. Susţinerea tezei de doctorat cu tema „Conceptul filosofiei 
transcendentale: nucleu tematic şi diversitate de perspective”. Coordonare ştiinţifică:  

Prof. Univ. Mircea Flonta, membru al Academiei Române. 
 
 

• Perioada Septembrie 2000 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Centrul de la Viena al Academiei Poloneze de Ştiinţe 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Cursuri de vară 

• Calificarea obtinuta/Titlul Certificat de absolvire 
 

• Perioada Septembrie 1999 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Centrul de la Viena al Academiei Poloneze de Ştiinţe  

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Cursuri de vară 

• Calificarea obtinuta/Titlul Certificat de absolvire 
 

• Perioada Septembrie 1994 – iunie 1996 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie  

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Studii umaniste interdisciplinare în limba germană 

• Calificarea obtinuta/Titlul Titlul de Magister / Master 
 

• Perioada Septembrie 1986 - iunie 1992 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie  

• Perioada 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

• Calificarea obtinuta/Titlul 
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• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Filosofie 

• Calificarea obtinuta/Titlul Diplomă de licenţă 
 
 
 
 

• Perioada 1981-1983 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Liceul de Filologie-Istorie, Oradea 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Chimie-Biologie 

• Calificarea obtinuta/Titlul Diplomă de absolvire 
 
 
 

• Perioada 1983-1985 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Liceul industrial Nr. 4, Oradea 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Mecanică agricolă 

• Calificarea obtinuta/Titlul Diplomă de bacalaureat 

 

STAGII DE DOCUMENTARE SI 
SPECIALIZARE 

 

 
• Perioada 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

• Calificarea obtinuta/Titlul 

 

 
• Perioada 

01.04.1996- 30.06 1996 

DAAD 

 
Bursă de cercetare DAAD la Universitatea din Bonn 

 
 
 
 

01.04.2002-30.06 2002 

• Numele si tipul organizatiei care a 
asigurat instruirea/formarea 

Academia Română, Fundaţia M. Elias 

• Domeniul in care s-a realizat 
instruirea/formarea 

Bursă de cercetare la Viena, Austria 

• Calificarea obtinuta/Titlul 

 

 
• Perioada 

• Numele și tipul organizației care a 
asigurat instruirea/formarea 

• Domeniul în care s-a realizat 
instruirea/formarea 

• Calificarea obținută/Titlul 

 
 

 
01.07.2013-31.08.2013 

Goethe Gesellschaft Weimar: Werner-Keller-Stipendium 
Bursă de cercetare la Weimar 

 

Granturi/contracte de cercetare: 
„The concept of functionalization in Max Scheler” (Nr. Proiect: M818-G06 al FWF – Der 
Wisssenschaftsfonds, Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung, Viena, Austria) – 
Grant individual internaţional de cercetare ştiinţifică Lise Meitner (01.03.2004 – 28.02.2006), 
conducător de proiect. 
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LIMBA MATERNA ROMÂNĂ 

 

ALTE LIMBI 

 

 

• Limba GERMANĂ 

• Abilitati de citire Foarte bine 

• Abilitati de scriere Foarte bine 

• Abilitati de vorbire Foarte bine 

 
• Limba ENGLEZĂ 

• Abilitati de citire Foarte bine 

• Abilitati de scriere Foarte bine 

• Abilitati de vorbire Foarte bine 

 
• Limba FRANCEZĂ 

• Abilitati de citire Foarte bine 

• Abilitati de scriere Bine 

• Abilitati de vorbire Bine 

 

ABILITATI SOCIALE 

SI COMPETENTE 
Convietuirea si munca impreuna 

cu alte persoane, in medii 
multiculturale, in functii in care 
comunicarea este importanta 

si in situatii in care munca in echipa este 
esentiala (ex.: cultura, sport, etc.). 

- stabilire de relatii interumane eficiente, tact, diplomatie, consideratie fata de parteneri si 
interlocutori 

- abilitate de comunicare 
- abilitatea de a lucra in grup, capacitatea de a planifica, conduce si controla o activitate sub 

presiune 
- capacitatea de a administra timpul si recunoaste prioritatile 
- abilitatea de a planifica utilizarea efectiva a resurselor (umane, financiare, materiale  etc.) 
- capacitatea de a lua decizii (alegerea celei mai bune variante in timp optim) 
- capacitatea de a identifica problemele cheie si a gasi solutii 
- capacitatea de a negocia 
- capacitatea de intiativa, loialitate, receptivitate la asumarea riscurilor, nivel de aspiratii 

ridicat, mobilitate maxima 

- capacitatea rapida de gandire, decizie si reactie, capacitatea de organizare a timpului, 

gandire pozitiva 
 

ABILITATI DE ORGANIZARE 

SI COMPETENTE 

Coordonare si administrare de resurse 
umane, proiecte si bugete, la locul de 

munca, voluntariat si acasa, etc.. 

Experiență de editare a seriei de volume Studii de istorie a filosofiei universale a Institutului 
de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române (2011- 
prezent). 

 
ABILITATI TEHNICE 

SI COMPETENTE 
In materie de computere, echipamente si 

utilaje specifice, etc. 

Abilităţi de operare pe computer: Microsoft Word, Excel, 
Internet Explorer. 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE - Din anul 2009, membru în consiliul editorial al revistei Cercetǎri Filosofico-Psihologice, 
editată de Academia Romana 
- Din anul 2011, membru în colectivul de coordonatori al seriei de Studii de istorie a 
filosofiei universale, publicată de Editura Academiei Române 
- Membru fondator al Societăţii Goethe din România din anul 1998 
- Membru fondator al Societăţii Germano-Române de Filosofie 
- Membru al Centrului de Cercetare şi Excelenţă „Paul Celan” al Universităţii din Bucureşti 

- În decembrie 2008 am obţinut Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române pentru lucrarea 

„Conceptul de funcţionalizare la Max Scheler şi Heinrich Rombach” (Bucureşti, 
Ed. Academiei Române, 2006). 

 


	C U R R I C U L U M  V I T A E

