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INFORMAŢII PERSONALE Huzum Eugen  
 

  

Şos. Naţională, Nr. 54, Bl A5, et. 2, ap. 8, 700607 Iaşi (România)  

 0742963422     

eugenh76@yahoo.com,  

Sexul Masculin | Data naşterii 2 Feb 76 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

  

6 septembrie 2018-2020 

 

 

2018- prezent 

 

 

 

2017-prezent 

 

 

 

 

2004 – 2017 

 

 

 

membru al comisiei  CNATDCU de Filosofie  
atestare titluri, diplome si certificate universitare în domeniul Filosofie 

 
director  al Institutului de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia 
Română, Filiala Iaşi 
managementul cercetării academice 

 
cercetător științific grad I în domeniul Filosofie, specializarea Filosofie moral-
politică, Metafilosofie  
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  
cercetare fundamentală 

 
cercetător științific grad III (2011-2017), cercetător ştiinţific (2008-2011),  asistent 
cercetare (2004-2008) 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  

cercetare fundamentală 

 

            2013 – prezent  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2013 – prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 – 2015 

 

 

editor șef al revistei Logos & Episteme: An International Journal of Epistemology 
(http://www.logos-and-episteme.proiectsbc.ro/); 

Academia Romana, Filiala Iasi  

coordonare activitati editoriale 

 

editor șef al revistei Logos & Episteme: An International Journal of Epistemology  
(ISSN 2069-0533, e-ISSN: 2069-3052,  https://www.pdcnet.org/logos-episteme, http://logos-and-
episteme.acadiasi.ro/); indexată în ERIH PLUS, EBSCO,  PHILOSOPHY DOCUMENTATION 
CENTER, SCOPUS și  The Philosopher’s Index; clasificată CNCS in categoria B; rata de acceptare a 
articolelor trimise spre publicare: 20%; având o vizibilitate internațională sporită, un consiliu științific 
internațional de prestigiu și o politică strictă de  evaluare inter pares dublu anonimă,  revista publică 

mai ales studii în domeniul epistemologiei, metafilosofiei și filosofiei științei). 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Romana, Filiala Iasi 

coordonare activități editoriale de tip academic 

 

editor șef al revistei  Symposion: Theoretical and Applied Inquiries in Philosophy 
and Social Sciences (ISSN 1584-174X, e-ISSN: 2392-6260,  https://www.pdcnet.org/symposion, 

http://symposion.acadiasi.ro/); indexată în ERIH PLUS, PHILOSOPHY DOCUMENTATION CENTER 
și SCOPUS; rata de acceptare: 40%; cu o vizibilitate internațională în creștere, un consiliu științific 
internațional de prestigiu, o politică strictă de  evaluare inter pares dublu anonimă și cu o deschidere 
spre toate domeniile de reflecție filosofică și spre cercetările interdisciplinare centrate pe filosofie,  
revista a publicat cu precădere studii în domeniul filosofiei morale, sociale și politice). 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Romana, Filiala Iasi  

coordonare activități editoriale de tip academic 

 

expert activitate editorială  in cadrul programului  de sprijin al cercetării 
POSDRU/159/1.5/S/133675  Inovare si dezvoltare in structurarea si reprezentarea 
cunoasterii prin burse doctorale si postdoctorale (IDSRC doc-postdoc) 

mailto:eugenh76@yahoo.com
https://www.pdcnet.org/logos-episteme
http://logos-and-episteme.acadiasi.ro/
http://logos-and-episteme.acadiasi.ro/
https://www.pdcnet.org/symposion
http://symposion.acadiasi.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
 

 

 

 

 

2010 – 2013 

 

 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi 

coordonare activități editoriale de tip academic  

 

cercetător postdoctoral  în cadrul programului POSDRU/89/1.5/S/56815 
Societatea Bazată pe Cunoaştere – cercetări, dezbateri, perspective, cu grantul 
„Idealizare, abstractizare și întemeiere epistemică în teoria dreptăţii sociale”. 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  

cercetare fundamentală 

2010 –2013 

 

 

 

 

 

2009 – 2011 

 

 

 

 

 

2007 – 2008 

 

 

 

 

 

2006 – 2007 

 

editor executiv al revistei Logos & Episteme: An International Journal of 
Epistemology; 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  
coordonare activități editoriale de tip academic 

 

membru al echipei de cercetare a grantului  Echitate, responsabilitate, 
solidaritate. Exigenţele reconstrucţiei morale în societatea românească 
postaderare, finanţat de CNCSIS. Programul Idei, cod proiect: ID_1997. 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  
cercetare fundamentală 

 

director al grantului  Politica recunoaşterii şi dreptatea socială: multiculturalism 
versus dreptate distributivă?, finanţat de Academia Română, Nr. inregistrare GAR 
246, http://www.academiaromana.ro/grant2008/grant2008.htm. 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  

cercetare fundamentală 

 

membru al echipei de cercetare a grantului  Biopolitica: Direcţii, principii, tehnici 
pentru gestionarea efectelor biotehnologiilor asupra vieţii umane, finanţat de 
CNCSIS. Grant AT, cod proiect: ID_193. 
Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi  

cercetare fundamentală 

2004 –2014 redactor al revistei de ştiinţe socio-umane Symposion, Editura Academiei, 
Institutul de Ştiinţe Economice şi Sociale „Gh. Zane” Iaşi 
(http://www.symposion.ices.ro/). 

Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”, Academia Română, Filiala Iaşi   

activități editoriale de tip academic 

 

  

 

 

 

2000 – 2003 profesor de ştiinţe socio-umane 

Şcoala Generală Nr. 40 "Alecu Russo"/ Grup Şcolar "Mihail Sturdza" Iasi  

 

   

 

2009 – 2014 stagii de documentare în etica socială și filosofie politică la 
Universitatea Konstanz, Germania (4 august-2 septembrie 2009; 2 august-

31 august 2010; 29 iulie – 2 septembrie 2011; și 2 iulie-31 august 2014) 

 

Jürgen Mittelstraß, Universität Konstanz, D-78457 Konstanz, Raum G 506  

http://www.academiaromana.ro/grant2008/grant2008.htm
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

1999 – 2005 Doctor în filosofie, distincţia CUM LAUDE 
Teza de doctorat: Critica ideii de „fundament” în filosofia contemporană.  Publicată, 
cu titlul „Fundaţionismul astăzi: mort sau în viaţă?”, în Symposion. Revistă de științe 
socio-umane, Editura Academiei Române, IV, 1 (7), 2006, pp. 19-49  și Symposion. 
Revistă de științe socio-umane, Editura Academiei Române, IV, 2 (8), 2006, pp. 397-
427. 

 

Universitatea "Al. I. Cuza", Iași, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  

 

1997 – 2001 licenţiat în Ştiinţe politice  

Universitatea "Al. I. Cuza", Iași, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  

 

1998 – 1999 studii aprofundate în "Teorii ale comunicării şi ale filosofiei analitice"  

Universitatea "Al. I. Cuza", Iași, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  

 

1994 – 1998 
 
 

licenţiat în Filosofie  

Universitatea "Al. I. Cuza", Iași, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice,  

 

  

Limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C1 C1 C1 

franceză B1 B1 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

  Specializări/Perfecționări                               
recunoscute de  Ministerul 

Educației Naționale și de Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale  

și Persoanelor Vârstnice 

 

 

Competente de comunicare  

   Manager Proiect (Certificat de absolvire seria J Nr. 00018421) 

   Evaluator proiecte (Certificat de absolvire Seria J Nr. 00033597) 

   Formator (Certificat de absolvire Seria J Nr. 00018680) 
 

 

 

claritate, fluență, precizie și concizie în exprimarea și transmiterea verbală, scrisă sau vizuală a 
informațiilor;  bun ascultător; abilități de negociere şi convingere. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

experienţă în coordonarea de activitati editoriale de tip academic, în organizarea de manifestări 
ştiinţifice şi culturale și în implementarea de proiecte de cercetare academică sau de sprijin pentru 
cercetarea academică;  competenţe etice;  responsabilitate; lucru în echipă și abilități de construire a 
echipelor; spirit logic și analitic; gândire critică; gândire strategică; capacitate  de analiză, sinteză, 
monitorizare, planificare și  diagnoză; capacitate de mediere a conflictelor;  adaptabilitate; capacitate 
de decizie; capacitate de învăţare şi autodezvoltare; iniţiativă şi creativitate; capacitate de rezolvare de 
probleme;  autoîncredere în condiţii de incertitudine; capacitatea de a lucra eficient sub presiune; 
capacitate de corectare a greșelilor; fluență și rapiditate în  gândire; capacitate de  acţiune;  abilitatea 
de valorificare a oportunităţilor, utilizarea eficientă a resurselor limitate  capacitate de consiliere; abilități 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţe sociale abilități de relaționare, competenţe etice; cooperare; lucru în echipă; solidaritate, spirit civic. 

 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

  

Specializări/domenii de interes: filosofie politică și morală (mai ales teoriile dreptăţii sociale, 

realismul, multiculturalismul, teoriile recunoaşterii), metafilosofie (în special teoriile ideale în filosofia 
morală și politică), epistemologie (cu precădere teoriile întemeierii epistemice). 

Home pages: http://ices.academia.edu/EugenHuzum ; https://philpapers.org/profile/402502; 
https://www.researchgate.net/profile/Eugen_Huzum.  

 
 

de motivare,  negociere şi convingere. 
 

 

Competenţe  digitale   

 

utilizator experimentat Windows. 

http://ices.academia.edu/EugenHuzum
https://philpapers.org/profile/402502
https://www.researchgate.net/profile/Eugen_Huzum

