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STUDII 

 

Nr. 
crt. 

Instituţia de 
învăţământ 

superior 

Facultatea Domeniul Perioada Titlul 
acordat 

1. UBB Cluj Facultatea de 
Istorie și 
Filosofie 

Filosofie 1972-
1976 

Licenţiat în 
Filosofie 

2. Universitatea 
din Bucureşti 

Facultatea de 
Filosofie 

Filosofie 1996-
1998 

Doctor în 
Filosofie 

 

 

DOMENII DE CERCETARE ȘI PRINCIPALELE COMPETENȚE 

 

1. Filosofie modernă 

2. Fenomenologie generală și aplicată 

3. Psihanaliză 

3. Filosofie comparată 

 

EXPERIENȚĂ ȘTIINȚIFICĂ ȘI PROFESIONALĂ 

 

Funcții de cercetare : 
 

a. în țară 

 

1. director adjunct al Institutului de Istorie « George Barițiu », Departamentul de 

Cercetări Socio-Umane (DCSU): 2017- 

2. cercetător științific I, DCSU, sectorul de Filosofie : 2003-2017 

3. cercetător științific III, CCSU, sectorul Filosofie, 1987-1990 

 

Membru al unor centre de excelenţă sau institute de cercetare din ţară 

1. responsabil al colectivului de Fenomenologie aplicată din cadrul Centrului de 
Cercetări în Filosofie Aplicată al Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, centru 
de excelenţă : 2010- 

2. preşedinte fondator şi cercetător al Colegiului European, Cluj-Napoca : 1997- 



 

 

b. în străinătate 

 

Membru asociat al unor institute de cercetare occidentale 

1. cercetător asociat al CRHIA (Centre de Recherches sur Hegel et l’Idéalisme 
Allemand) de pe lângă Universitatea din Poitiers, UFR de Filosofie : 2003-2011 

2. cercetător asociat al echipei MCHA (Métaphyique : Concepts, Histoire, Actualité) a 
Institutului Catolic din Toulouse : 2014- 

3. membru în echipa de cercetare a EPFCL, Paris, tema : Problèmes cruciaux de la 
psychanalyse, împreună cu : dr. Jean-Jacques Gorog, EPFCL-Paris, Zehra Eryoruk, 
FCL-Bruxelles, Sara Rodowicz-Slusarczyk, FCL-Varșovia, Stylianos Moriatis, FCL-
Atena : 2019- 

 

Granturi internaționale 
 

1. director al grantului Mastère francophone de Philosophie française acordat de 
Ministerului francez al Afacerilor Externe pentru susţinerea financiară a 
deschiderii şi funcţionării primilor trei ani a unui masterat francofon de Filosofie 
franceză la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca : 

- durata : 1995-1998 
- cuantumul finanţării : 223.500 franci francezi. 

2. director al grantului Master Courses in French Language in the field of 
Philosophy at de Babeş-Bolyai University, Cluj acordat de HESP, Budapest  
pentru susţinerea financiară a funcţionării pe durata a doi ani universitari a 
masterului de Filosofie franceză : 

- durata : 1996-1998 
- cuantumul finanţării : 14.400 dolari americani. 

3. director al grantului COCOP – Délocalisation du DEA d’Histoire de la Philosophie 
de l’Université de Poitiers à l’Université „Babeş-Bolyai” de Cluj-Napoca, acordat 
de Ministerului francez al Afacerilor Externe pentru susţinerea financiară a 
funcţionării pe trei ani a masteratului francofon de Filosofie franceză, acreditat 
ulterior de universităţile din Poitiers, Paris Est şi Lyon 3  : 

- durata : 2003-2005 
- cuantumul finanţării : 50.000 euro. 

4. director de grant de cercetare individual acordat de către Boltzmann Institute for 
Religious Studies Research, Austria, pentru proiectul Histoire et echatologie dans la 
philosophie de l’Esprit de Hegel :  

- durata : 2005-2006 
- cuantumul finanţării : 3.000 euro. 

5. director al grantului PAST acordat pentru personalităţile străine de către 
Ministerul francez al Educaţiei Naţionale, pentru proiectul de cercetare Le statut 
du transcendantal chez Kant et Hegel, acceptat de Institutul de Cercetări CRHIA al 
Universităţii din Poitiers : 

- durata : 2006-2007 
- cuantumul finanţării : 32.000 euro. 



 

 

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Funcţii didactice: 

a. în țară 

Profesor titular: 

1. Universitatea “Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Perioada: febr. 2007-2019; locul: Cluj-Napoca; instituţia: UBB; funcţia: profesor doctor 

abilitat; activitatea didactică: cursuri + seminarii de Istorie a filosofiei moderne, Filosofie 

comparată, Fenomenologie şi psihanaliză, Phénoménologie de l’exception 

Perioada: febr. 1998 – febr. 2007; locul: Cluj-Napoca; instituţia: UBB; funcţia: 

conferenţiar doctor; activitatea didactică: cursuri + seminarii de Istorie a filosofiei 

moderne, Filosofie comparată, Fenomenologie şi psihanaliză, Phénoménologie française, 

Ontologie fondamentale 

Perioada: oct. 1991 – febr.1998; locul: Cluj-Napoca; instituţia: UBB; funcţia: lector 

doctor; activitatea didactică: cursuri + seminarii de Istorie a filosofiei antice, Aristotelism, 

Tomism, Phénoménologie française, Ontologie fondamentale 

Profesor invitat: 

2. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 1996, două semestre 
3. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2012, un semestru  
4. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2013, un semestru 
5. Universitatea de Vest, Timişoara, 2015-2016, două semestre 
6. Universitatea de Vest, Timişoara, 2016-2017, două semestre 
7. Universitatea de Vest, Timişoara, 2017-2018, două semestre 
8. Universitatea Tibiscum, Timişoara, 2018, un semestru 
9. Universitatea de Vest, Timişoara, 2018-2019, două semestre 

10. Universitatea de Vest, Timişoara, 2019-2020, două semestre 

 

b. în străinătate (profesor invitat) 

 

1. Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999 (2 luni) 

2. Universitatea din Poitiers, Franţa, 2000 (2 luni),  

3. idem, 2001 (2 luni),  

4. idem, 2002 (2 luni),  

5. idem, 2004 (2 luni),  

6. idem, 2006 (6 luni),  

7. idem, 2007 (6 luni), 

8. Universitatea Lyon III, Jean Moulin, 2003 (2 luni), 



 

 

9. Universitatea Paris Est, 2010 (1 lună) 

Director fondator al unui master internaţional 

Masterul francofon de Filosofie franceză a fost creat în 1995, cu sprijinul 

Ministerului francez al Afacerilor Externe şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă. El a 

funcţionat  

- timp de 12 ani dintre care  
- ultimii 5, cu recunoaşterea diplomei sale de către universităţile din 

o Poitiers,  
o Paris Est şi  
o Lyon 3.  

Masterul a fost susţinut de peste  

- 40 de misiuni finanţate pentru profesori invitaţi din cele mai 
prestigioase universităţi franceze şi belgiene şi a fost frecventat de  

- studenţi ai universităţilor din Cluj-Napoca, Bucureşti şi Timişoara,  
- dar şi ai universităţilor din Poitiers şi Paris I, Panthéon-Sorbonne.  
- Peste 20 dintre studenţii români masteranzi au fost şefi de promoţie 

ai universităţilor franceze, între care 7 sunt cadre didactice 
universitare sau cercetători asociaţi în diferite instituţii franceze de 
profil  
o Universitatea Paris Est 
o Universitatea „Le Mirail”, Toulouse  
o Institutul Catolic din Toulouse 
o Arhivele „Husserl”, Paris etc. 

 

Conducător de doctorat 

1. conducător a 17 teze de doctorat susţinute în domeniul Filosofiei, dintre care 3 cu 
menţiunea Excelent 

2. membru în 31 de comisii doctorale naţionale în domeniul Filosofiei 
3. membru în 7 comisii doctorale internaţionale în domeniul Filosofiei : 

Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, Universitatea Paris Est, Universitatea din 
Poitiers. 

 

Responsabil de acorduri inter-universitare 

1. acord Erasmus între Universitatea « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca şi 
Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne : 2002-2005, 2012-2018 

2. acord Erasmus între Universitatea « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca şi 
Universitatea din Poitiers : 2000-2018 

3. acord de recunoaştere a diplomei masterului francofon de Filosofie franceză (Joint 
Master) cu Universitatea din Poitiers : 2005-2008 

4. acord Erasmus între Universitatea « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca şi 
Universitatea Lyon 3 : 2001-2008 



 

 

5. acord de recunoaştere a diplomei masterului francofon de Filosofie franceză (Joint 
Master) cu Universitatea Lyon 3 : 2005-2008 

6. acord de colaborare în domeniul învăţământului universitar şi al cercetării între 
Universitatea « Babeş-Bolyai » din Cluj-Napoca şi Institutul Catolic din Toulouse : 
2014-2018. 

 

COMPENTENȚE SPECIALE  

 

Psihanalist practician, membru al École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, 

Paris, 2014- 

 

BURSE ȘI STAGII DE CERCETARE 

 

1. Universitatea “Le Mirail”, Toulouse, bursă guvernamentală franceză de cercetare, 
9 luni : 1991-1992  

2. Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, bursă de cercetare a Fundaţiei 
pentru o Societate Deschisă, 12 luni : 1993-1994  

3. INALCO, Paris, bursă guvernamentală franceză de cercetare şi documentare, 2 luni: 
1995  

4. Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne şi New Europe College, bursă de 
cercetare şi documentare, 10 luni : 1995-1996 

5. École Normale Supérieure, Fontenay-aux-Roses şi New Europe College, bursă 
de cercetare, 2 luni : 1996  

6. Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 
bursă de cercetare : 2 luni, 1997 

7. Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 
bursă de cercetare, 2 luni : 1998  

8. Serviciile Culturale Franceze şi Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 
bursă de cercetare : 2 luni, 1999 

9. Ministerul francez de Externe şi Universitatea din Poitiers, bursă COCOP de 
cercetare şi documentare, 2 luni : 2004. 

 

EVALUĂRI ȘI MENTORING 

 

Expert naţional 

1. vicepreşedinte al comisiei de Filosofie din cadrul CNADTCU:  2008-2016  
2. expert UEFISCDI, desemnat în vederea redactării şi definitivării Codului Studiilor 

Universitare de Doctorat : 2010-2012 
 

Expert internaţional 

1. membru în comitetul « Droits fondamentaux” din cadrul Agence Universitaire de 
la Francophonie (AUF), Paris, expert pentru Europa Centrală şi de Est : 2004-2008. 

 



 

 

Membru în redacţia unor reviste de filosofie internaţionale 

1. “Studia Phaenomenologica”, cotată ISI 
2. “Journal for the Studies of Religion and Ideologies”, cotată ISI 
3. “Revue Roumaine de Philosophie”, cotată ISI 
4. “Studia Universitatis Babes-Bolyai”, seria Philosophia, cotată B+  
5. “Recherches philosophiques”, Toulouse, cotată B+  
6. “Anuarul Institutului de Istorie « George Bariţiu »”, seria Humanistica, cotată B+ 
7. “International Journal on Humanistic Ideology”, cotată B+ 

 

ORGANIZATOR AL UNOR CONFERINȚE SAU PANELURI LA CONFERINȚE 

INTERNAȚIONALE (INCLUSIV DIN ROMÂNIA) 

 

1. Les Journées de printemps du Forum du Champ Lacanien, « Psychose et perversion », 

Cluj-Napoca, 16-19 martie 2019 

2. « La parole - vue de la psychanalyse », Colegiul European, în colaborare cu EPFCL 

Paris, Cluj-Napoca, 6-7 iulie 2019 

3. Les journées d’hiver du FCL-Roumanie, Colegiul European, în colaborare cu EPFCL 

Paris, Cluj-Napoca, 13-15 ianuarie 2018  

4. Les journées de printemps du FCL-Roumanie, Colegiul European, în colaborare cu 

EPFCL Paris, Cluj-Napoca, 12-14 mai 2018 

5. Les journées d’automne du FCL-Roumanie, Colegiul European, în colaborare cu EPFCL 

Paris, Cluj-Napoca, 26-30 octombrie 2018 

6. Psychanalyse et cinéma, Colegiul European, în colaborare cu EPFCL Paris, Cluj-

Napoca, 26-27 octombrie 2018 

7. Les différents sens de la différence. Modernité et exclusion, Fundaţia Colegiul 

European, în colaborare cu CCFD, Paris, Cluj-Napoca, 20 iulie 2017 

8. De la Platon la Heidegger: exaiphnes versus Augenblick, Fundația Colegiul European, 

în colaborare cu EPFCL, Paris, Cluj-Napoca, 20 ianuarie 2015 

9. Le cas « Josef Eisler » în cadrul colocviului internaţional „Les  Journées d’automne du 
FCL-Roumanie, Fundaţia Colegiul European, în colaborare EPFCL, Paris, Cluj-
Napoca, 3-4 octombrie 2015 

10. Le cas « Anna O. », în cadrul colocviului internaţional „Les Journées d’automne du 
FCL-Roumanie”, organizat de Fundaţia Colegiul European, în colaborare Forumul 
Câmpului Lacanian-România, Timișoara, 24-25 octombrie 2015 

11. Les paradoxes du désir et la fonction du phallus dans la clinique lacanienne, colocviu 
Internaţional de organizat de Fundaţia Colegiul European, în colaborare EPFCL, 
Paris, Cluj-Napoca, 9-10 ianuarie 2014 

12. Le désir, l’identité et le sexe des anges, organizat de Fundaţia Colegiul European în 
colaborare cu EPFCL, Paris, Cluj-Napoca, 12 aprilie 2014 

13. Conférences Jacques Lacan III, cu participarea Anitei și a lui Luis Izcovich, organizate 
de Fundaţia Colegiul European, în colaborare cu EPFCL, Paris, Cluj-Napoca, 7 iunie 
2014 



 

 

14. La distinction entre la névrose et la perversion du point de vue psychanalytique, 
organizat în colaborare cu Institutul „Mara” și cu EPFCL, Paris, Timişoara, 5-6 
septembrie 2014 

15. Concepts fondamentaux de la psyhanalyse: l’inconscient et le transfert, organizat de 
Fundația Colegiul European, în colaborare cu EPFCL, Paris, Cluj-Napoca, 25 
octombrie 2014 

16. La question de l’angoisse dans la petite enfance, organizat în colaborare cu École 
Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, Cluj-Napoca, 29 octombrie 2014 

17. Ethique, culture professionnelle, développement durable, organizat de Fundaţia 
„Colegiul European”, în colaborare cu Universitatea „Babeş-Bolyai” și Universitatea 
Paris Est, Cluj-Napoca, 24-25 mai 2013 

18. Conférences Jacques Lacan. II, Cluj-Napoca, organizat de Fundaţia „Colegiul 
European”, în colaborare cu EPFCL, Paris, Cluj-Napoca, 17-18 mai 2013 
 

MEMBRU ÎN ASOCIAȚII ACADEMICE ȘI PROFESIONALE 

 

Membru al unor societăţi profesionale naţionale 

1. președinte fondator al Forumului Câmpului Lacanian din România, afiliat la EPFCL, 
Paris : 2011- 

2. membru al Societăţii Române de Filosofie : 2007 
3. preşedinte fondator şi membru al Societăţii Române de Fenomenologie : 2000 

 

Membru în societăţi profesionale internaţionale 

1. membru al Société de Philosophie din Toulouse : 1992- 
2. membru al Société Francophone de Philosophie de la Religion : 2012- 
3. membru şi psihanalist practicant al École de Psychanalyse des Forums du Champ 

Lacanien, France : 2014-. 
 

PREMII ȘI DISTINCȚII 

 

Distincţii naţionale 

1. premiul „Ion  Petrovici” al Academiei Române pentru Timp şi Eternitate. 
Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică, Paideia, Bucureşti, 1998 : 
2000 

2. medalia „George Bariţiu” a Academiei Române, domeniul Filosofie, Filiala Cluj-
Napoca : 2016 

3. premiul CNCSIS pentru publicarea de studii ISI : 2010 
4. diploma de „Excelenţă didactică” a Universităţii „Babeş-Bolyai” : 2004 
5. premiul I al Salonului Naţional al Cărţii pentru cea mai bună ediţie : Nicolae 

Steinhardt, Jurnalul  fericirii, Dacia, Cluj-Napoca : 1992 
6. medalia “Ateneul Român” pentru merite culturale: 1991. 

 



 

 

Distincţii internaţionale 

1. cavaler al ordinului Les Palmes académiques, titlu acordat de primul ministru al 
Guvernului francez : 2001 

2. membru corespondent al Société de Philosophie din Toulouse : 1992 
premiul special al revistei „Journal for the Studies of Religion and Ideologies” 

pentru Filosofie : 2012. 

 

REFERINȚE (CITĂRI) 

 

253 citări în Google Scholar 

 

Referință pentru studiul De la théologie négative à la phénoménologie de l’inapparent. 
Marion versus Derrida, în Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, 
editată de Archives Karéline, Paris, 2012 

Jean-Luc MARION, academician, membru al Academiei Franceze, profesor dr. abilitat în 
Filosofie, Universitatea Paris IV, Panthéon-Sorbonne, Universitatea Paris X – Nanterre, 
University of Chicago, Divinity School, Premiul „Karl Jaspers” al Universităţii din 
Heidelberg, Marele Premiu pentru Filosofie al Academiei franceze, Premiul Charles 
Lambert al Academiei de Ştiinţe Morale şi Politice 

 „Virgil Ciomoş asumă, aproape primul, provocarea de a analiza întreaga mea 
dezbatere cu Derrida, consacrată relaţiei mimetice între (presupusa mea) „teologie 
negativă” şi (fugacea) „deconstrucţie”. El arată că ceea ce înţeleg eu prin de-nominaţie „nu 
se reduce la o nouă formă de de-negaţie” ci extrage limbajul din regimul predicaţiei în 
direcţia unei vorbiri despre (à), eventual despre Dumnezeu (À-Dieu). « Absenţa » lui 
Dumnezeu ca obiect al predicaţiei devine astfel lumea, spaţiul şi condiţia însăşi a invocării 
sale. Faptul că el înscrie reflexia mea în cea a Părintelui Scrima constituie cea mai puternică 
legitimitate pe care o puteam spera de la acest studiu » (Jean-Luc Marion. Cartésianisme, 
phénoménologie, théologie, Archives Karéline, Paris, 2012, p. 14). 

Referință pentru cartea Être(s) de passage, editată de Zeta Books, 2008 

Jean-Louis VIEILLARD-BARON, academician, membru al Academiei Catolice din Franţa, 
director al Centrului de Cercetări asupra lui Hegel şi Idealismului German, Universitatea 
din Poitiers, profesor dr. abilitat în domeniul Filosofiei, Universitatea din Poitiers, Institutul 
Catolic din Paris, universităţile din Roma (Sapienza), Porto Alegre (Brazilia) şi Stuttgart. 

 „Virgil Ciomoş prezintă o topologie a proximităţii în care invizibilul este dilatat 
printr-un fel de biserică invizibilă, pe care ne-o desemnează Ierusalimul, şi interzice 
literalitatea captatoare a tradiţionalismului. Adevărata Tradiţie rămâne invizibilă.” (Hegel 
et le droit naturel moderne, ed. Vrin, Paris, 2006, p. 210).  

 „În acelaşi fel, filosoful român Virgil Ciomoş citeşte în Hegel apelul către o altă formă 
de individuare – care trece prin discontinuitatea conştiinţei, definită ca re-flux al propriilor 
sale trăiri. Această fenomenologie reînnoită ia naştere la frontiera dintre veghe şi somn, 
altfel spus într-un non-loc; ea este „ca şi cum transcendentul însuşi nu s-ar mai ascunde în 



 

 

imanent (ca transcendental) ci vice versa: imanentul s-ar ascunde în transcendent (ca 
imanental)”” („Revue philosophique de la France et de l’étranger”, vol. 134, nr. 3/2009, p. 
368). 

 

 

ANEXA 

 

Lista lucrărilor științifice: 
 

Cărți și monografii: 

 
A. apărute în edituri internaţionale recunoscute 

 

1. Être(s) de passage, Zeta Books, International Publishing House in the Humanities, 
2008, 382 p. 

 

B. apărute în edituri naţionale recunoscute 
 

2. Conştiinţă şi schimbare în Critica raţiunii pure. O perspectivă arhitectonică asupra 
kantianismului, Humanitas, Bucureşti, 2006, 470p. 

3. De la experienţa sublimului la starea de excepţie, Paideia, Bucureşti, 2006, 294p. 
4. Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică, Paideia, 

Bucureşti, 1998, 408 p. 
 

C. apărute în ediţia a II-a, revizuită şi adăugită 

5. De la experienţa sublimului la starea de excepţie, Paideia, Bucureşti, 2017 
6. Être(s) de passage, Zeta Books, International Publishing House in the Humanities, 

2008 
7. Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare fenomenologică, Paideia, 

2001 
 

Volume coordonate: 

 
A. în limbi străine 

 
1. Philosophy and Psychoanalysis, II, “International Journal on Humanistic Ideology”, 

vol. VIII, 132p 
2. Philosophy and Psychoanalysis (I), Guest Editor Virgil Ciomoş, în „International 

Journal on Humanistic Ideology”, vol. VIII, 2018, 145p 
3. Law, Person and State of Exception, Guest Editor Virgil Ciomoş, în „International 

Journal on Humanistic Ideology”, vol. VII, 2017, 166p 
4. Droits fondamentaux, démocratie et vulnérabilité, editor și traducător Virgil Ciomoș, 

Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, 320 p. 



 

 

 

B. în limba română 

 
5. “Nu e nebun cine vrea”. Introducere în psihanaliza lacaniană. Clinica psihozelor, ediție 

şi traducere de Virgil Ciomoş şi Radu Ţurcanu, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca 
2017, 267p. 

6. Charles Melman, Omul fără gravitate. A juisa cu orice preţ, ediție și traducere de Virgil 
Ciomoș, Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 332 p. 

7. Christiane Lacôte, Inconştientul, ediție și traducere de Virgil Ciomoș, Eikon, Cluj-
Napoca, 2012, 160 p. 

8. Claude Karnoouh, Adio diferenţei, ediție și traducere de Virgil Ciomoş și Horia Lazăr, 
Idea Design, Cluj, 2001, 177 p.  

9. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediție, note și postfață de Virgil Ciomoș, Dacia, 
Cluj-Napoca, 1991, 452p. 

 

Ediții critice: 
 

10. Charles Melman, Omul fără gravitate. A juisa cu orice preţ, ediție îngrijită, traducere și 
note de Virgil Ciomoș, Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 332 p. 

11. Christiane Lacôte, Inconştientul, ediție îngrijită, traducere și note de Virgil Ciomoș, 
Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 160 p. 

12. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii, ediție critică, note și postfață de Virgil Ciomoș, 
Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 452p. 

 

Studii și articole în reviste de specialiate: 
 

a. în reviste internaționale 

 

1. « Tradition et contemporanéité selon le Père André Scrima », în „Orientalia Christiana 

Analecta”, André Scrima. Expérience spirituelle et langage théologique, nr. 3-6/ 2019, 

pp. 175-191 

2.  « Actualité du spiritualisme » (împreună cu Jean-Louis Vieillard-Baron), în „Revue 

philosophique de la France et de l’étranger”, Tome 144, no. 2/ 2019, pp. 203-212 

3. „La réfonte du concept d’expérience”, în „International Journal on Humanistic 
Ideology”, vol. VIII, Philosophy and Psychoanalysis, 2018, pp.  

4. „La révolution du concept de révolution”, în „International Journal on Humanistic 
Ideology”, vol. VII, Law, Person and State of Exception, 2017, pp.  

5. « De l’attention aperceptive à la Présence sans présent assignable. La différence 
absolue », în Revue Roumaine de Philosophie, nr. 2, 2016, pp. 145-159 

6. « Petite introduction phénoménologique au „temps retrouvé” », în « Anuarul 
Institutului de Istorie „George Bariţiu” », Cluj-Napoca, vol. XII, 2014, pp. 217-227 

7. Pour une phénoménologie appliquée, în « Studia UBB », seria Philosophia, nr. 2/ 2016 
8. « De analogia entis au chiasme ontico-ontologique », în « Studia UBB », seria 

Philosophia, Special Issue, vol. LX, dec. 2015 



 

 

9. La « crise œdipienne » roumaine et ses suites, în « Mensuel », număr special : Le 
psychanalyste dans le monde d’aujourd’hui, 100/ 2015 

10. Transfiguration, assomtion et transmission, în „Mikhtav”, nr. 68/ 2013, pp. 53-80 
11. Transpassibilité et transmission, în « Les cahiers de Villard de Honnecourt », nr. 80, 

La transdisciplinarité, Paris, 2011, pp. 115-125 
12. Réduction et description : de Kant à Husserl, în « Studia Universitatis Babes-Bolyai », 

seria Philosophia, vol. LV, nr. 2, 2010, pp. 41-57 
13. Phenomenology and Psychology (împreună cu Delia Popa), în “Studia 

Phaenomenologica”, IX, 2010, pp. 13-17 
14. Deterritorialization of Human Rights, în „Journal for the Studies of Religion and 

Ideologies”, volume 9, no. 25, Spring 2010, pp. 7-27 
15. Phénoménologie et apophase, „Anuarul Institutului « George Bariţ » al Academiei 

Române” , Editura Academiei Române, Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2008, 
pp. 239-253 

16. Philosophie, droit, religion. Entre l’Orient musulman et l’Occident chrétien, în 
« Aspects. Revue d’études francophones sur l’Etat de droit et la démocratie », nr. 1/ 
2008, pp. 171-177 

17. Sécularisation et État d’exception, în „La pensée libre”, nr. 8/ 2005, pp. 4-30 
18. La phénoménologie de l’histoire ou La facticité du passage, în „Anuarul Institutului 

« George Bariţ » al Academiei Române”, Ed. Academiei Române, Cluj-Napoca, 2005, 
pp. 223-256 

19. Le tournant théologique de la phénoménologie, în „Contacts”, nr. 207/ 2004, pp. 235-
248 

20. Théorie et pratique de la phénoménologie. Une rencontre manquée, în „Studia 
Phaenomenologica”, 1/ 2004, pp. 79-91 

21. Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. I. Conscience et 
changement, în „Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, no. 16, Librairie Vrin, 2003, 
Paris, pp. 33-65 

22. Histoire et eschatologie dans la philosophie de l’Esprit de Hegel. II. Passage et 
transmission, în „Cahiers Philosophiques de Strasbourg”, no. 16, Librairie Vrin, 2003, 
Paris, pp. 66-97 

23. Sur les deux sens de la sécularisation selon Hegel, în „Studia Phaenomenologica”, 1-2/ 
2001, pp. 225-247 

24. La Roumanie entre la pré- et la post-modernité, în „Transitions”, T. XL, 1&2/ 1999, 
pp. 355-361 

25. Le corps en tant que limite incarnée. Entre Aristote et Merleau-Ponty, în „Studia UBB”, 
seria Philosophia, nr. 1-2/ 1999, pp. 147-163 

26. Allam és egyhás, hagyományés modernitás, în „Korunk”, 10/ 1998, pp. 12-17 
27. Sign and Symbol, în “Philobiblon”, 1-2/ 1998, pp. 131-139 
28. Philosophia perennis, în „Archives de Philosophie”, oct-déc. 1994, pp. 693-699. 

 
b. în reviste românești 

 

1. « De la angoasă la fie și înapoi. O perspectivă psihanalitică », în Anuarul Institutului 

de Istorie George Barițiu, seria Humanistica, 2019, pp. 233-241 



 

 

2. « De la identificare la identitate. Națiune și persoană », în Caietele de la Putna, 2019, 

pp. 62-72 

3. De la angoasă la fobie şi înapoi, în « Anuarul Institutului de Istorie „George Bariţiu” », 
Cluj-Napoca, vol. XV, 2015 

4. Proust : inconştientul şi inter-zisurile sale, în « Anuarul Institutului de Istorie „George 
Bariţiu” », Cluj-Napoca, vol. XII, 2015, pp. 139-163 

5. Omul de vocaţie şi chiasma arhitectonică, în Anuarul Institutului de Istorie „George 
Bariţiu” din Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2013, pp. 193-203 

6. Transcendentalism şi intersubiectivitate, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 1997, 
pp. 55-65,  

7. Timpul kairotic, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 1996, pp. 81-99 
8. Platon „persanul” versus Aristotel „grecul”, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 1/ 

1996, pp. 73-84 
9. Heidegger şi Aristotel (III). Un dialog ocultat, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 

1995, pp. 65-87 
10. Heidegger şi Aristotel (II). Timp şi mişcare, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 1/ 

1995, pp. 109-124 
11. Heidegger şi Aristotel (I). Comprehensiunea comună a timpului, în „Studia UBB”, seria 

Philosophia, 2/ 1994, pp. 65-97 
12. HO POTE ON sau Omonimia clipei (III). Timpul, cerul şi sufletul, în „Studia UBB”, seria 

Philosophia, 1/ 1993, pp. 65-87 
13. Edmund Husserl. Mărturii, în „Vatra”, 5/ 1992, pp. 14-16 
14. HO POTE ON sau Omonimia clipei (II). Identitate şi diferenţă, în „Studia UBB”, seria 

Philosophia, 1/ 1992, 20-39 
15. HO POTE ON sau Omonimia clipei (I). Paradoxele timpului fizic, în „Studia UBB”, seria 

Philosophia, 1/ 1990, pp. 14-31 
16. Semnificaţie şi discurs, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi”, 

Raţionalitate şi discurs, vol.  XIX, 1983, pp. 35-39 
17. Referinţă, sens, semnificaţie. Paralelă între teoria lui M. Bunge şi teoria lui J. Hintikka, 

în „Revista română de filozofie”, 5/ 1976, pp. 57-61 
 

Studii și capitole în volume colective: 
 

a. în edituri internaționale  

 

1. « Phénoménologie et psychanalyse. Pour une nouvelle architectonique du 

phénomène », în Describing the Unconscious. Phenomenological Perspectives on 

the Subject of Psychoanalysis, Zeta Books, Bucharest, 2019, pp. 70-91 

2. Division et sublimation dans Clara : pour une phénoménologie de l’inapparent, în  
Schelling : philosophie de la mort et de l’immortalité. Études sur « Clara », Presses 
Universitaires de Rennes, 2014, pp. 1-17 

3. Resilience between constitutive structure and behavioral response. A 
psychoanalytic approach, în From Person to Society, Medimond International 
Proceedings, Bologna, 2014, pp. 1135-1140 



 

 

4. La béance et les trous de langage. Automatisme de répétition versus expérience 
phénoménologique du sublime, în De l’inconscient à l’existence, Aix-Marseille, 
Presses Universitaires de Province, 2014, pp. 101-117 

5. A meg nem jelenő fenomenológiàja és a keresztény apofatizmus, în Jean-Luc 
Marion, kartezianizmus, fenomenológia, teológia, ed. Godolat, Budapest, 2012, pp. 
173-195  

6. De la théologie négative à la phénoménologie de l’inapparent. Marion versus 
Derrida », în Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, dir. 
Sylvain Camilleri & Adam Takacs, Archives Karéline, Paris, 2012, pp. 121-135 

7. Réinvention post-communiste de la modernité, în „Yearbook of the « George 
Baritiu » Institute of History in Cluj-Napoca”, volume IX, 2011, Series 
Humanistica, pp. 153-164 

8. Droit de juger versus Droit au jugement. Le concept hégélien de vengeance, în 
„Faire justice soi-même. Études sur la vengeance”, Presses Universitaires de 
Rennes, 2010, pp. 27-49 

9. Identity, Secularisation, State of Exception: The Romanian Case, în „Weighting 
Differences. Romanian Identity in the Wider European Context”, eds. Vasile Boari 
& Sergiu Gherghina, Cambridge Scholar Publishing, 2009, pp. 168-184 

10. Religion, intervalle, philosophie analytique, în „Memory, Humanity and Meaning”, 
Zeta Books, Bucarest, 2009, pp. 145-167 

11. Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima. De la 
mystique au dernier Merleau-Ponty, în „L’Orient des dieux”, vol. VIII-IX, Université 
Saint-Joseph Beyrouth, 2008-2009, pp. 107-128 

12. Trinité et sécularisation en orient chrétien, în Du trinitaire dans ses nouages, 
Editions de l’Ecole Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 129-143  

13. Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole 
Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 179-189 

14. De l’expérience du sublime à l’aspiration de la Sehnsucht, în „Recherches 
phénomé-nologiques actuelles”, Ed. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2006, 
pp. 17-37 

15. Theory and Practice of human rights in post-traditional societies, în „Freiburger 
Sozialanthropolgische Studien”, Band 8, „Interculturalism and Discrimination in 
Romania”, Ed. Lit, Berlin, 2006, pp. 299-309 

16. Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, în „Recherches 
sur l’Idéalisme et le Romantisme Allemand”, no. 3, Librairie Vrin, Paris, 2006, pp. 
215-239 

17. Théorie et pratique des droits de l’homme dans les sociétés post-traditionnelles, în 
Morale et Politique des Droits de l’Homme, volum editat de Monique Castillo, Ed. 
G. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2003, pp. 137-149 

18. Dénégation et oubli de l’être, în „Le discours psychanalytique”, T. 24, 2000, Eres, 
Toulouse, pp. 187-205 

19. Le corps en tant que limite incarnée. Entre Aristote et Merleau-Ponty, în „Studia 
UBB”, seria Philosophia, nr. 1-2/ 1999, pp. 147-163 

20. L’exergue de Sein und Zeit, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 1 / 1997, pp. 54-67. 
 



 

 

b. în edituri românești 

 

1. Întâlnire de gradul III, în Cristian Bodea, Hiatus. Problema fenomenologică a 
inconştientului, Eikon, Bucureşti, 2018 

2. Harisma paternităţii între tradiţie şi modernitate, în „Caietele de la Putna”, vol. 10, 
2017 

3. Filosofia în vremuri de criză, în Filosofia în universitatea contemporană, ed. Claudiu 
Mesaroş, Colecţia Aula Magna, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2017 

4. Solitar printre ceilalţi, studiu introductiv la Dumitru Isac, Jean-Jacques Rousseau, 
casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017, pp. 5-25 

5. Tradiţie şi contemporaneitate. Scurte note la opera Părintelui Andrei Scrima, în 
Monahismul creştin în actualitate, ed. Éliane Poirot şi Alexandru Ioniţă, Editura 
Andreiană şi Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 68-86 

6. Despre diferenţierea Prezentului ca prezent. Kant, Proust, Lacan, în Orizonturi 
factuale şi culturale ale lumii trăite, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 
pp. 51-70 

7. Pentru o filosofie a „misterului cotidian”, prefaţă la Dumitru Isac, Cunoaştere şi 
transcedendenţă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2014, pp. 5-10 

8. Dialog cu Virgil Ciomoş, în Către noi înşine, ed. Stela-Maria Ivanes şi Constantin 
Ivanes, Eikon, Cluj, 2013, pp. 219-285 

9. Intelectualul şi autoritatea, în Liber amicorum, editori Cătălin Cioabă şi Bogdan 
Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012, pp. 278-289 

10. Pentru o cosmologie transcendentală, studiu la volumul Remi Brague, Înţelepciunea 
lumii. Istoria experienţei umane a universului, trad. de Cornelia Dumitru, Editura 
Tact, Cluj-Napoca, 2012, pp. 347-355 

11. Anton Dumitriu. In memoriam, în „Studii şi Cercetări din Domeniul Ştiinţelor Socio-
Umane”, nr. 23, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, pp. 151-167 

12. Noica, Eminescu şi ardelenii, în Teodor Tanco, Trei întâlniri cu Constantin Noica, Cluj-
Napoca, Eikon, 2011, pp. 6-11 

13. De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, 
în B. Fundoianu sau Încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, 
coord. Dorin Ştefănescu, Eikon, Cluj-Napoca, 2010, pp. 39-60 

14. Intuiţie eidetică versus reducţie arhitectonică, în Intenţionalitatea de la Plotin la 
Lévinas. Metamorfoza unei idei, Zeta Books, Bucureşti, 2007, pp. 83-111 

15. Turnura teologică a fenomenologiei, în O gândire fără ţărmuri, volum dedicat 
memoriei lui André Scrima, Humanitas, Bucureşti, 2005, 203-229, ISBN 973-50-
1120-4 

16. Limitele vecinătăţii, în Proiecte şi paradigme în gândirea socială românească, volum 
editat de Traian Vedinaş, Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, pp. 330-333, ISBN 973-7710-
06-1 

17. Aporetica lui khôra, în Lost in space, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 11-36, ISBN 
973-98624-6-1 

18. Diferenţă şi analogie, postfaţă la Emmanuel Lévinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre 
exterioritate, Poliron, Iaşi, 1999, pp. 280-288, ISBN 973-683-266-X 

19. Înspaţiere şi insularitate. Figuri analogice ale individuaţiei, în Insula. Despre izolare şi 



 

 

limite în spaţiul imaginar, Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 163-177,  ISBN 973-
98624-3-8 

20. Temps et éternité, în „New Europe College Yearbook », Humanitas, 1998, pp. 57-93, 
ISBN 973-28-0873-X 

21. Topologia proximităţii, în Orizontul sacrului, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 57-71, ISBN 
973-683-123-X 

22. Omonimia timpului, în Strategii actuale în dezvoltarea ştiinţei, Editura Academiei 
Române, Cluj, 1989, pp. 112-131 

23. Predicaţie şi discurs, în Raţiune şi comunicare, Editura Academiei Române, Cluj, 1988, 
pp. 112-125 

 

Traduceri: 
 

1. Charles Melman, Omul fără gravitate. A juisa cu orice preţ, Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 
332 p., trad. Virgil Ciomoş, Dan Radu 

2. Christiane Lacôte, Inconştientul, Eikon, Cluj-Napoca, 2012, 160 p., ISBN 978-073-
757-669-9, trad. Virgil Ciomoş şi Robert Arnăutu 

3. Claude Karnoouh, Adio diferenţei, Idea Design, Cluj, 2001, 177 p., trad. Virgil Ciomoş 
și Horia Lazăr 

 

Participări la manifestării științifice interne și internaționale: 
 

c. Conferințe internaționale 
 

1. Entre phénoménologie et psychanalyse : le statut architectonique de la psychologie, în 
cadrul colocviului internațional Phénoménologie et Psychanalyse. Hommage à Guy-
Félix Duportail, Universitatea Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Paris, 21-22 iunie 2019 

2. « Parole de lalangue, discours sans parole. Sidérer par un coup bas », în cadrul 
colocviului internațional Parole et Paroles, La psychanalyse en scène » organizat de  
EPFCL, Beyrouth, Liban, 28-29 septembrie 2019 

3. La jouissance et ses équivoques, în cadrul conferinţei internaţionale Der Lust, 
organizată de Universitatea din Tübingen, Tübingen, 14-15 noiembrie 2018 

4. La phénoménologie contemporaine entre formel et transcendantal, în cadrul 
conferinţei internaţionale « ERGO. Conference of Philosophy and  Humanities », Cluj-
Napoca, 20-21 aprilie 2018 

5. Phénoménologie et psychanalyse. Pour une nouvelle architectonique du phénomène, 
conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional New Research in 
Phenomenology, Psychology and Psychoanalysis, Cluj-Napoca 24-25 noiembrie 2017 

6. Les différents sens de la différence. Modernité et exclusion, conferinţă susţinută la 
Fundaţia Colegiul European pentru membrii şi militanţii CCFD Paris, Cluj-Napoca, 
20 iulie 2017 

7. L’Europe dans les douleurs de l’acouchement. La Communauté qui va venir, conferinţă 
de deschidere la colocviul internaţional Über den Schmertz. Öffentliche Veranstaltung 
und Workshop organizat de Universitatea „Eberhard Karl” din Tübingen, 
Philosophisches Seminar şi Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, Tübingen, 



 

 

6-8 iulie 2017 
8. Douleur, symptôme, sublimation. De la phénoménologie à la psychanalyse, conferinţă 

susţinută în cadrul colocviului internaţional Über den Schmertz. Öffentliche 
Veranstaltung und Workshop organizat de Universitatea „Eberhard Karl” din 
Tübingen, Philosophisches Seminar şi Institut für Ethik und Geschichte der Medizin, 
Tübingen, 6-8 iulie 2017 

9. De lalangue aux langues naturelles, participare la workshop-ul internaţional 
organizat de École de Psychanalyse des Forums du Champ Lacanien, Paris, 11-12 
iunie 2017 

10. De l’eidos ego husserlien à l’objet a lacanien. L’institution symbolique de la 
psychologie, conferinţă susţinută la Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbnonne, 
Departamentul de Filosofie, la invitaţia prof. dr. Guy-Félix Duportail, 20 aprilie 2017 

11. La psychanalyse en Roumanie. Entre prémisses et perspectives, conferinţă în cadrul 
Congresului internaţional « La psychanalyse dans le monde d’aujourd’hui », Paris, 
28-29 nov. 2015 

12. École des Forums du Champs Lacanien, Paris, 29-30 noiembrie, 2014, participare la 
workshop-ul din 29 noiembrie, în cadrul congresului internaţional “Le choix du sexe” 

13.  De l’attention aperceptive à la présence sans présent assignable, în cadrul colocviului 
Attention et vigilence, organizat de Arhivele „Husserl” Paris, Universitatea din 
Rennes şi UBB Cluj-Napoca, 10 octombrie 2014 

14. École des Forums du Champs Lacanien, Paris, 26-28 iulie, 2012, participare la 
workshop-ul din 28 iulie, în cadrul congresului internaţional “Les paradoxes du 
désir” 

15. La résilience: entre structure constitutive et réaction comportementale. Une approche 
pscyhanalytique, în cadrul celui de-Al doilea Congres Internaţional despre Rezilienţă, 
Timişoara, 8 mai 2014 

16. Ecole des Forums du Champs Lacanien, Paris, 30 noiembrie – 1 decembrie, 2013, 
participare la workshop-ul din 30 noiembrie, în cadrul congresului internaţional 
“Les Pères au XXIe Siècle” 

17. Transfiguration, assomtion et transmission, în cadrul colocviului internaţional 
„L’identité d’Israël et de l’Église, aujourd’hui », Institut Catholique de Toulouse, la 
communauté „S. Elie”, Stanceni, 6 august 2013 

18. Von der Analogia entis zum ontischi-ontologischen Chiasmus, în cadrul colocviului 
« Analogie. Zur Bestimmung eines philosophischen Grundbegriffs », Universitatea 
din Tübingen, Germania, 4-5 iulie 2013  

19. Ecole des Forums du Champs Lacanien, Paris, 27-28 noiembrie, 2012, participare la 
workshop-ul din 27 noiembrie, în cadrul congresului internaţional “Les symptômes, 
les affects et l’inconscient” 

20. Théologie et iconologie du « Filioque », conferinţă plenară în cadrul colocviului 
internaţional « L’art religieux hongrois et roumain du Moyen âge à nos jours. 
Echanges culturels et intellectuels entre Orient et Occident », Institutul Cultural 
Francez din Budapesta, Ungaria, 25-20 mai 2011  

21. Universitatea din Tübingen, Germania, 26-27 iunie 2011, conferinţă plenară în 
cadrul colocviului internaţional. „Phaenomenologie und Hermeneutik”, cu titlul 
Physique, physiologie et analogie. La constitution aristotélicienne de la sensibilité  

22. Division et sublimation dans le dialogue Clara de Schelling. Pour une phénoménologie 



 

 

de l'inapparent, conferinţă plenară în cadrul colocviului internaţional « L’identité 
des vivants et des morts. Bicentenaire du dialogue Clara de F.W.J. Schelling, 1811-
2011 », Universitatea din Poitiers şi CRHIA, Franţa, 25-26 noiembrie 2011  

23. La béance et les trous de langage. Automatisme de répétition versus expérience 
phénoménologique du sublime, conferinţă plenară în cadrul colocviului internaţional 
« Corps, désir et conscience. Pour un dialogue entre phénoménologie et 
psychanalyse », Universitatea Aix-Marsilia, Franţa, 2-3 decembrie 2011  

24. Ecole des Forums du Champs Lacanien, Paris, 8-10 decembrie, 2011, participare la 
workshop-ul din 8 decembrie, în cadrul congresului internaţional “Journées 
internationales sur la passe ». 

25. « Interprétation phénoménologique du ‘temps retrouvé’ de Proust », în cadrul 
simpozionului internaţional « L’éredità fenomenologica », Accademia di Romania, 
Archives Husserl de Paris, Ecole normale supérieure de Paris, Università Sapienza di 
Roma, Roma, 5-6 noiembrie 2010 

26. Phénoménologie de l’inapparent et apophatisme chrétien, în cadrul simpozionului 
internaţional « Cartésianisme, phénoménologie, théologie », organizat în jurul 
operei şi cu participarea lui Jean-Luc Marion de Ambasada Franţei la Budapesta, 
Institutul Cultural Francez de la Budapesta, Universitatea Catolică « Pazmany 
Peter » din Budapesta, Institutul Cultural Polonez de la Budapesta, 19-20 martie 
2010 

27. Loi, personne, territoire. Le lien social entre le pluralisme des pratiques et l’éthique des 
principes, conferinţă susţinută în cadrul seminarului internaţional Ethiques 
professionnelles, organizat de Universitatea Paris Est, 14-16 decembrie 2010 

28. Topo-logie des Droits de l’Homme en Europe de l’Est. L’état des lieux, în cadrul 
seminarului Droits fondamentaux organizat de către Agence Universitaire de la 
Francophonie, Paris, 11-14 mai 2009. 

29. Loi, personne, minorité, în cadrul seminarului internaţional Programmes Européens 
pour le Développement d’Initiatives Locales organizat de CCFD, Toulouse, 7-9 mars 
2009. 

30. Les Droits de l’Homme entre l’universalité des principes et la diversité des pratiques, 
conferinţă prezentată în cadrul colocviului La 60e anniversaire de la déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, Lyon, 12 decembrie 2008 

31. Les enjeux topo-logiques des droits fondamentaux, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului Droits fondamentaux organizat de Agence Universitaire de la 
Francophonie, Cairo, 20-24 octombrie 2008 

32. Droits de l’Homme versus Droit à la survie, conferinţă susţinută în cadrul colocviul 
internaţional Liberté associative et cohésion sociale organizat de către Ambasada 
Franţei la Bucureşti, 7-9 iulie 2008 

33. Quelle Europe pour les Droits de l’Homme. Quels Droits de l’Homme pour l’Europe, 
conferinţă susţinută în cadrul Forumului Mondial al Drepturilor Omului de la 
Nantes, 30 iunie-4 iulie 2008 

34. Norme morale, décision politique, obligation juridique, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului Droits fondamentaux organizat de către Agence Universitaire de la 
Francophonie, Paris, 19-22 martie 2008 

35. Sécularisation et état d’exception, conferinţă susţinută în cadrul colocviului 
internaţional Légitimité, singularité et état d’exception, Cluj, Colegiul European, 29 



 

 

octombrie 2007 
36. Loi, territoire, personne, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional 

Droit, personne, personnalité des lois, Cluj, Colegiul European, 11-12 octombrie 2007 
37. Sur les deux sens phénoménologiques de l'apophatisme, conferinţă susţinută în cadrul 

Universităţii de vară internaţionale Phenomenology and Theology, Sibiu, 3-9 
septembrie 2007 

38. Apophatisme chrétien et phénoménologie selon le Père André Scrima, conferinţă 
susţinută în cadrul Universităţii de vară internaţionale Phenomenology and 
Theology, Sibiu, 3-9 septembrie 2007 

39. De la mystique à la topologie, conferinţă susţinută în cadrul Universităţii de vară 
internaţionale Phenomenology and Theology, Sibiu, 3-9 septembrie 2007 

40. Marc Richir et les nouvelles approches phénoménologiques de l'expérience religieuse, 
conferinţă susţinută în cadrul Universităţii de vară internaţionale Phenomenology 
and Theology, Sibiu, 3-9 septembrie 2007 

41. Mystique et psychanalyse, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional 
Philosophie et psychanalyse organizat de Universitatea de Poitiers, Ecole de 
Psychanalyse du Centre-Ouest, 8 iunie 2007 

42. La métaphysique : Kant et Heidegger, conferinţă susţinută în cadrul seminarului 
internaţional La métaphysyque aujourd’hui, organizat de Universitatea din Poitiers, 
24-25 mai 2007 

43. La dialectique : de Kant à Hegel, conferinţă susţinută în cadrul seminarului 
internaţional Philosophie transcendantale et dialectique, organizat de Universitatea 
din Poitiers, 8-9 martie 2007 

44. Théologie politique et sécularisation en l'Europe de l'Est, conferinţă susţinută în 
cadrul Universităţii de vară europene L’Europe à venir: sécularisation, justice, 
démocratie, Universităţile din Paris XII, Lille III, Nisa şi Cluj, 4-9 septembrie 2006 

45. Le statut du transcendantal dans la phénoménologie contemporaine, conferinţă 
susţinută în cadrul seminarului internaţional De Kant à Hegel, organizat de către 
Universitatea din Poitiers, 25-27 mai 2006 

46. Le problème de l'oubli chez Merleau-Ponty, conferinţă susţinută în cadrul colocviului 
internaţional colocviului internaţional Génie(s) du lieu, Universitatea din Nisa, 
Universitatea din Cluj, 21-23 aprilie 2006 

47. Merleau-Ponty et la phénoménologie de l’oubli, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului internaţional Philosophie et psychologie, Universitatea din Poitiers, 12 
martie 2006 

48. Souveraineté et vulnérabilité, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional 
Enjeux de l’Etat de droits dans les pays de l’Europe centrale et Orientale, Agence 
Universitaire de la Francophonie, Cluj, 6-8 iunie 2005 

49. Etre(s) de passage, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional Journées 
européennes. Les frontières intérieures, Ambassade de France en Roumanie, 22-23 
octombrie 2005 

50. L’expérience spirituelle chez le dernier Merleau-Ponty, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului internaţional Le dernier Merleau-Ponty, organizat de Universitatea Paris 
I, Panthéon-Sorbonne, Paris, 15 decembrie 2004 

51. La chôra chez Platon et dans le christianisme, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului internaţional Platonisme et religions révélées, organizat de Universitatea 



 

 

Lyon 3, Lyon, 26 nov. 2004 
52. Trinité et sécularisation dans l’Orient chrétien, conferinţă susţinută în cadrul 

colocviului internaţional Le Trinitaire organizat de Universitatea de Poitiers, Ecole 
de Psychanalyse du Centre-Ouest, 27-28 mai 2004 

53. De la précarité post-traditionnelle, conferinţă susţinută în cadrul colocviului 
internaţional Les politiques de la vie. Approches transversales de la précarité, Arches 
şi Colegiul European, Cluj, 14 mai 2004 

54. Hegel : Foi et savoir, conferinţă susţinută în cadrul seminarului internaţional 
Philosophie et religion, organizat de Universitatea din Poitiers, 23-24 martie 2004  

55. Histoire et Eschatologie, conferinţă susţinută la colocviul internaţional Idéalisme et 
istoricisme, Universitatea din Poitiers, 27-29 noiembrie 2003 

56. Etat d'exception, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional Vie, pouvoir 
et souveraineté, Agence Universitaire de la Francophonie, Cluj, 22-23 mai 2003 

57. La phénoménologie de la chair chez Merleau-Ponty, conferinţă susţinută în cadrul 
seminarului internaţional Phénoménologie de la chair, organizat de Universitatea 
Lyon III, 14 martie 2003 

58. Conscience et changement, conferinţă susţinută în cadrul seminarului Foi et savoir, 
organizat de Centrul Hegel şi Idealismul German al Universităţii din Poitiers, 21-22 
noiembrie 2002 

59. Merleau-Ponty - Le corps en tant que limite incarné, conferinţă susţinută în cadrul 
seminarului Corps et langage, organizat de Facultatea de Psihologie a Universităţii 
din Poitiers, 12 februarie 2002 

60. De l'interprétation a l'inter-dit, conferinţă susţinută în cadrul seminarului 
Interprétation et psychologie clinique, organizat de Facultatea de Psihologie a 
Universităţii din Poitiers, 24 ianuarie 2002 

61. Histoire et escatologie chez Hegel, conferinţă susţinută în cadrul colocviului 
internaţional Histoire et historicisme, organizat de Centrul Hegel şi Idealismul 
German al Universităţii din Poitiers, 22-23 noiembrie 2001 

62. La modernité de Hegel, conferinţă susţinută în cadrul Universităţii de vară europene 
cu tema La responsabilité, Universitatea din Lille, 2-8 iulie 2001  

63. Hegel et la religion, conferinţă susţinută în cadrul Universităţii internaţionale de 
vară de la Tescani, Open Society Institut, New Europe College, 6-7 iunie, 2001 

64. Les Politiques d’Aristote. Concepts fondamentaux, conferinţă susţinută în cadrul 
seminarului internaţional Philosophie et politique aujourd’hui, organizat de 
Universitatea din Poitiers, 22-23 februarie 2001  

65. Phénoménologie et théologie, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional 
Une pensée sans rivage, New Europe College, Bucureşti, 19-20 ianuarie 2001 

66. L’interprétation heideggérienne de la Métaphysique d’Aristote, conferinţă susţinută în 
cadrul colocviului Aristote et Heidegger organizat de Société Poitevine de 
Philosophie, Poitiers, 6-7 iunie 2000 

67. Dénégation et oubli de l’être, conferinţă susţinută în cadrul colocviului internaţional 
Foi et croyance organizat de Universitatea de Poitiers, Ecole de Psychanalyse du 
Centre-Ouest, 16-17 mai 2000 

68. Le problème du temps chez Kant et Hegel. Du spéculatif au transcendantal, conferinţă 
susţinută în cadrul seminarului internaţional Le temps dans l’idéalisme allemand, 
organizat de către Universitatea din Poitiers, 15-16 martie 2000 



 

 

69. Le temps dans la Physique d’Aristote, conferinţă susţinută în cadrul seminarului 
internaţional La Physique d’Aristote, organizat de către Universitatea Paris I, 
Panthéon-Sorbonne, 22-23 februarie 2000 

70. La Roumanie entre la pré et la post-modernité, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului internaţional Journées Européennes, Ambassade de France en Roumanie, 
Cluj, 13-25 octombrie 1998 

71. Heidegger et Aristote. Un dialogue occulté, conferinţă susţinută în cadrul colocviului 
internaţional Heidegger et l’histoire de la philosophie, organizat de către École 
Normale Supérieure, Fonteney-aux-Roses, Paris, 11 decembrie 1997 

72. Philosophia perennis, conferinţă susţinută în cadrul seminarului Philosophie et 
métaphysique, oraginat de Societatea de Filosofie din Toulouse, 15 mai 1992 

73. La Roumanie d’aujourd’hui et la modernité folklorique, conferinţă susţinută în cadrul 
colocviului internaţional La Roumanie en transition, organizat de către INALCO, 
Paris, 3-5 decembrie 1991 
 

d. Conferințe naționale 
 

1. Un discurs fără de cuvinte, în cadrul Sesiunii anuale a DCSU, Filiala Cluj a Academiei 
Române, 15 noiembrie 2019. 

2. « Între simptom și stigmat. Mascarada “corporală” versus “tatuaj” simbolic », în cadrul 
Conferinței Naționale de Psihiatrie Stigmatizarea în psihiatrie, Cluj-Napoca, 27 
martie 2019 

3. « Credința creștină între condiționat și necondiționat », colocviul național Cultură, 
credință, transmisiune, Putna, 22-24 august 2019 

4. « Comorbidități asociate unui caz de paranoia », în cadrul Conferinței Naționale de 
Psihiatrie, UMF Cluj-Napoca, 10-11 octombrie 2019 

5. Fenomenologia psihanalitică şi aplicaţiile sale clinice, Universitatea de Vest, 
Timişoara, 14-15 decembrie 2018 

6. Identitate versus identificare. Naşterea unei naţiuni, ZAC, Cluj-Napoca, 16-17 
octombrie 2018 

7. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al şaptelea workshop-ul organizat 
de FCL-România şi Universitatea de Vest, Timişoara, 21-22 octombrie 2018 

8. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al şaselea workshop-ul organizat 
de FCL-România şi Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 12-14 mai 2018 

9. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al cincilea workshop-ul organizat 
de FCL-România şi Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 13-14 ianuarie 2018 

10. Căderea în timp şi angoasa primordială, în cadrul atelierului „Problematica timpului 
la Cioran, Eliade, Noica şi Heidegger, cu participarea prof. dr. Mircea Lăzărescu, 
workshop, 21 aprilie 2018 

11. Diferenţa absolută: Proust, Merleau-Ponty, Lacan, conferinţă în cadrul ZAC, Cluj-
Napoca, noiembrie 2017 

12. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al patrulea workshop-ul organizat 
de FCL-România şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 14-15 
octombrie 2017  

13. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al cincilea workshop-ul organizat 
de FCL-România şi EPFCL Paris, Cluj-Napoca, 28-30 octombrie 2017 



 

 

14. De la anxietate la fobie şi înapoi. O perspectivă psihanalitică, conferinţă susţinută la 
Congresul Internaţional al Societăţii Române de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului 
şi Adolescentului, Cluj-Napoca, 25-28 septembrie 201 

15. Harisma paternităţii între tradiţie şi modernitate, conferinţă în cadrul colocviului 
naţional Pater et Filius, Putna 24-28 august 2017 

16. De la isterie la feminitate, participare la workshop-ul organizat de FCL-România şi 
Fundaţia Colegiul European în cadrul Şcolii de vară Isteria – structură, clinică, 
actualitate, Cluj-Napoca, 15-17 iulie 2017 

17. Instituirea simbolică a psihologiei, conferinţă în cadrul ZAC, Cluj-Napoca, 14 iunie 
2017 

18. Gelozia şi structurile clinice, participare la workshop-ul organizat de FCL-România şi 
Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 8-10 aprilie 2017 

19. Jacques Lacan, Télévision, participarea la cel de-al treilea workshop-ul organizat de 
FCL-România şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 18-19 martie 
2017  

20. Inhibiţie, simptom, angoasă, conferinţă în cadrul « Zilelor FCL-România la 
Timişoara » organizate în colaborare cu EPFCL, Paris, 25 martie 2016 

21. Filosofia în vremuri de criză, conferinţă susţinută în cadrul congresului « Diaspora în 
Cercetarea Ştiinţifică şi Învăţământul Superior din România – Diaspora şi preietenii 
săi », Timişoara, 25-28 aprilie 2016 

22. Criza filosofiei şi filosofia crizei, astăzi, conferinţă în cadrul Zilelor Academice 
Clujene, 17-31 mai 2016 

23. Morbiditate, simptom, simptom de conversie. O perspectivă psihanalitică, conferinţă în 
cadrul celei de a II-a Conferinţe Naţionale Multidisciplinare cu tema „Comorbidităţi 
somatice în patologia psihiatrică”, 28-30 octombrie 2016 

24. De la Platon la Heidegger: exaiphnes versus Augenblick. Impactul fenomenologiei 
asupra psihanalizei lacaniene, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-
România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului 
Lacanian România, Cluj, 20 ianuarie 2015 

25. Momentul de a conclude, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-România, 
organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian 
România, Cluj, 17 februarie 2015 

26. Fenomenologia lacaniană a dorinţei, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-
România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului 
Lacanian România, Cluj, 10 martie 2015 

27. Contribuţii psihanalitice la conturarea clinicii psihiatrice, conferină susţinută la 
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, 20 martie 2015 

28. Diferenţa absolută şi avatarurile sale, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-
România, organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului 
Lacanian România, Cluj, 21 ianuarie 2015 

29. Dorinţa analistului şi pasa, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-România, 
organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian 
România, Cluj, 21 aprilie 2015 

30. De la transpoziţie la pasa, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-România, 
organizat de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian 
România, Cluj, 5 mai 2015 



 

 

31. Husserl, Meditaţii carteziene: Statutul arhitectonic al alterităţii, conferinţă susţinută 
în cadrul Conferinţei doctoranzilor în filosofie de la Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj-Napoca, 6 mai 2015.  

32. De la eidos ego la ego-ul transcendental. Despre posiblitatea psihologiei ca ştiinţă, 
conferinţă la sesiunea jubiliară a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 
22 mai 2015 

33. Sfârşitul analizei, conferinţă suţinută în cadrul Seminarului FCL-România, organizat 
de Fundaţia Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, 
Cluj, 9 iunie 2015 

34. Revoluţie versus repetiţie. O abordare fenomenologică a Supraeului protestatar 
Conferinţă susţinută în cadrul colocviului naţional “România pe divan”, organizată 
de UBB, în colaborare cu Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 7 nov. 2015 

35. Revoluţionarea revoluţiei. De la Lacan la Agamben, conferinţă în cadrul Sesiunii 
anuale a Institutului de Istorie „George Bariţ”, Cluj-Napoca, 13 nov. 2015 

36. Cele patru concepte fundamentale ale psihanalizei, conferinţă organizată de Fundaţia 
Colegiul European în colaborare Forumul Câmpului Lacanian România, Cluj-Napoca, 
25 octombrie 2014 

37. Dorinţa analistului şi diferenţa absolută, conferinţă organizată de Institutul de 
Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 5 septembrie  

38. Nevroza obsesională Universitatea de vară, conferinţă organizată de Colegiul 
European şi Şcoala Psihanalitică a Forumurilor Câmpului Lacanian din Paris, Cluj-
Napoca, 5-6 iulie 2014  

39. Privire şi transfigurare. De la tablou la icoană, conferinţă organizată de Universitatea 
de Artă şi Design şi Muzeul de Artă din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, 3 iulie 2014 

40. Introducere în psihanaliză : divizarea subiectului uman şi a cogniţiei sale apropriate, 
conferinţă organizată de către UMF Tg-Mureş, Tg.-Mureş, 20 iunie 2014  

41. Actul psihanalistului între pasajul la act şi acting out, conferinţă organizată de 
Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 
29 martie 2014 

42. Prolegomena la specificul clinicii psihanalitice, conferinţă organizată de Institutul 
de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 30 ianuarie 
2014  

43. Unitatea apercepţiei şi lacunele de limbaj, conferinţă susţinută în cadrul Zilelor 
Academice organizate de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, 21-23 noiembrie 
2013 

44. Lacan: Seminarul V. Metaforă şi metonimie: cuvîntul de spirit, conferinţă în cadrul 
universităţii de vară „Introducere în psihanaliză”, organizat de EPFCL Paris şi 
Colegiul European, Cluj-Napoca, 13 iulie 2013 

45. Note fenomenologice şi psihanalitice la halucinaţiile auditive, conferință organizată 
de Institutul de Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, 
Timişoara, 13 iunie 2013 

46. Depre denegare. De la Freud la Lacan, conferinţă organizată de Institutul de 
Cercetare „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 25 ianuarie 
2013 

47. Funcţiunea uitării în Timpul regăsit al lui Proust, Sesiunea anuală a Filialei 
Academiei Române, Secţiunea Filosofie, Cluj-Napoca, 16 noiembrie 2012 



 

 

48. Nevoie şi Cerere. Dorinţă şi Juisare, Colocviu Naţional de Psihanaliză organizat de 
Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard Pamfil”, Timişoara, 7-8 iunie 2012 

49. Hiperactivitatea. O perspectivă fenomenologică, în cadrul Colocviului Naţional despre 
Hiperactivitate, organizat de Institutul „Mara” şi Spitalul de Psihiatrie „Eduard 
Pamfil”, Timişoara, 26 - 29 ianuarie 2012 

50. Orientări contempoane în fenomenologie: Marc Richir, în cadrul Zilelor Academice 
organizate de Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române, 18-20 noiembrie 2001 

51. L’imaginaire : entre la phobie et le fétichisme, Fundația Colegiul European, în cadrul 
colocviului « Phénoménologie et psychanalyse »,  Cluj-Napoca, 29 aprilie 2011 

52. Concepts fondamentaux de la psychanalyse, în cadrul colocviului Le refoulement 
originaire, Fundația Colegiul European, Institutul « Mara », Timişoara, 26 aprilie 
2011 

53. Scurte note la apofatismul creştin. De la discurs la imagine, conferinţă în cadrul 
colocviului Solidaritatea culturală şi intelectuală între generaţii, organizat de Centrul 
de Documentară Europeană al Bibliotecii Centrale « Virgil Magearu », Bucureşti, 7-8 
octombrie 2010 

54. De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, 
conferinţă în cadrul simpozionului naţional « Criza institutionala a filosofiei in 
sistemul educational romanesc. Problematizari şi solutii pentru ieşirea din criză » 
organizat de SCIRI şi Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 23 aprilie 2010 

55. Identitate europeană versus Identitate românească, în cadrul colocviului 
„Modernităţi ambigue, modernizări trunchiate”, Fundaţia Colegiul European, Cluj-
Napoca, 21 noiembrie 2009 

56. Subiectul husserlian între reducţie si descripţie. Despre posibilitatea unei cvasi-
arhitectonici, în cadrul colocviului internaţional « Descrierea încotro ? Moştenirea 
fenomenologică la 150 de ani de la naşterea lui Edmund Husserl », Societatea 
Română de Fenomenologie, Bucureşti, 18-19 septembrie 2009  

57. De la fenomenologia hermeneutică la psihanaliza fenomenologică. Resemnificarea 
conceptului de interpretare, în cadrul celui de-al II-lea Colocviul Internaţional de 
Fenomenologie şi Psihanaliză, Fundaţia Colegiul European, Cluj-Napoca, 4-6 mai 
2009.  

 

Visiting professor și prelegeri de specialitate: 
 

Profesor invitat la universităţile româneşti 

1. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 1996, două semestre 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Introducere istorică în 

fenomenologie 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Fenomenologie trans-

cendentală : concepte fundamentale 
2. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2012, un semestru  

- curs semestrial, nivel post-universitar, cu tema : Mentalitate capitalistă şi 
diversitate culturală 

3. Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 2013, un semestru 



 

 

-  curs semestrial, nivel post-universitar, cu tema : Mentalitate capitalistă şi 
diversitate culturală 

4. Universitatea de Vest, Timişoara, 2015-2016, două semestre 
- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Existential 

phenomenology and human ontology 
- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Philosophy of intersub-

jectivity and religiosity 
5. Universitatea de Vest, Timişoara, 2016-2017, două semestre 

- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Existential 
phenomenology and human ontology 

- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Philosophy of intersub-
jectivity and religiosity 

- seminar special semestrial, nivel master II, cu tema : Fenomenologie şi psi-
hanaliză. Prezentări de cazuri clinice 

6. Universitatea de Vest, Timişoara, 2017-2018, două semestre 
- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Fenomenologie psihana-

litică aplicată la practica clinică 
- curs semestrial modular, nivel master II, cu tema: Observaţie clinică 

7. Universitatea Tibiscum, Timişoara, 2018, un semestru 
- curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Introducere în    
       psihanaliza lacaniană. Problema controlului 

8. Universitatea de Vest, Timișoara, 2019-2020, un semestru 
                             -    curs semestrial modular, nivel master I, cu tema : Introducere în                                           

                                  psihanaliza lacaniană. Problema controlului 

 

Profesor invitat la universităţi occidentale 

1. Universitatea Paris I, Panthéon-Sorbonne, 1999, două luni 
- curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Aristote, Physique IV, 10-

14. La question du temps, curs cuprins şi în programul de pregătire pentru 
examenul naţional de agregaţie 

2. Universitatea din Poitiers, 2000, două luni 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : L’espace et le temps dans 

la Physique d’Aristote 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Le problème du temps 

chez Kant et Hegel. Du spéculatif au transcendantal 
3. Universitatea din Poitiers, 2001, două luni 

- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Les Politiques d’Aristote. 
Concepts fondamentaux 

- curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Foi et savoir. Hegel et la 
philosophie de la religion 

4. Universitatea din Poitiers, 2002, două luni 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : M. Merleau-Ponty. Le 

corps en tant que limite incarnée 
- curs semestrial modular, nivel licenţă, cu tema : Histoire et escatologie 

chez Hegel. Conscience et changement 



 

 

5. Universitatea din Lyon 3, 2003, două luni 
- curs semestrial modular, nivel master, cu tema : La phénoménologie de la 

chair chez M. Merleau-Ponty 
6. Universitatea din Poitiers, 2005, şase luni 

- curs semestrial, nivel master, cu tema : M. Merleau-Ponty et la phéno-
ménologie de l’oubli. Le problème du « serpentement » temporel 

- curs semestrial, nivel licenţă, cu tema : Le statut du transcendantal dans 
l’idéalisme allemand. De Kant à Hegel 

7. Universitatea din Poitiers, 2006, şase luni 
- curs semestrial, nivel licenţă, cu tema : La dialectique dans l’idéalisme 

allemand. De Kant à Hegel 
- curs semestrial, nivel master, cu tema : La métaphysique dans la 

philosophie moderne et contemporaine. De Kant à Heidegger, curs cuprins 
şi în programul de pregătire pentru examenul naţional de agregaţie 

8. Universitatea Paris Est, 2010, două luni 
                            -    curs semestrial modular, nivel master, cu tema : Loi, personne, territoire.  

                                 Le lien social entre le pluralisme des pratiques et l’éthique des principes 
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Institute of History in Cluj-Napoca”, volume IX, 2011, Series Humanistica, pp. 153-

164 

8. Droit de juger versus Droit au jugement. Le concept hégélien de vengeance, în „Faire 

justice soi-même. Études sur la vengeance”, Presses Universitaires de Rennes, 2010, 

pp. 27-49 

9. Identity, Secularisation, State of Exception: The Romanian Case, în „Weighting 
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10. Religion, intervalle, philosophie analytique, în „Memory, Humanity and Meaning”, 

Zeta Books, Bucarest, 2009, pp. 145-167 

11. Mystique et topologie dans la tradition chrétienne orientale, Editions de l’Ecole 

Psychanalytique du Centre-Ouest, Poitiers, 2007, pp. 179-189 

12. De l’expérience du sublime à l’aspiration de la Sehnsucht, în „Recherches phénomé-

nologiques actuelles”, Ed. OLMS, Hildesheim, Zürich, New-York, 2006, pp. 17-37 

13. Theory and Practice of human rights in post-traditional societies, în „Freiburger 
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2. Proust : inconştientul şi inter-zisurile sale, în « Anuarul Institutului de Istorie 

„George Bariţiu” », Cluj-Napoca, vol. XII, 2015, pp. 139-163 

3. Omul de vocaţie şi chiasma arhitectonică, în Anuarul Institutului de Istorie „George 

Bariţiu” din Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, 2013, pp. 193-203 

4. Transcendentalism şi intersubiectivitate, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 1997, 

pp. 55-65,  

5. Timpul kairotic, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 1996, pp. 81-99 

6. Platon „persanul” versus Aristotel „grecul”, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 1/ 

1996, pp. 73-84 

7. Heidegger şi Aristotel (III). Un dialog ocultat, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 2/ 

1995, pp. 65-87 

8. Heidegger şi Aristotel (II). Timp şi mişcare, în „Studia UBB”, seria Philosophia, 1/ 

1995, pp. 109-124 
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9. Heidegger şi Aristotel (I). Comprehensiunea comună a timpului, în „Studia UBB”, 

seria Philosophia, 2/ 1994, pp. 65-97 

10. HO POTE ON sau Omonimia clipei (III). Timpul, cerul şi sufletul, în „Studia UBB”, 

seria Philosophia, 1/ 1993, pp. 65-87 

11. Edmund Husserl. Mărturii, în „Vatra”, 5/ 1992, pp. 14-16 

12. HO POTE ON sau Omonimia clipei (II). Identitate şi diferenţă, în „Studia UBB”, 

seria Philosophia, 1/ 1992, 20-39 

13. HO POTE ON sau Omonimia clipei (I). Paradoxele timpului fizic, în „Studia UBB”, 

seria Philosophia, 1/ 1990, pp. 14-31 

14. Semnificaţie şi discurs, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi”, 

Raţionalitate şi discurs, vol.  XIX, 1983, pp. 35-39 

15. Referinţă, sens, semnificaţie. Paralelă între teoria lui M. Bunge şi teoria lui J. 

Hintikka, în „Revista română de filozofie”, 5/ 1976, pp. 57-61 

 

VII. Studii publicate în volume, la edituri naționale recunoscute 

 

1. « De la identificare la identitate. Națiune și persoană », în Caietele de la Putna, vol. 

11, Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2019, p. 62-72. 

2. « Revoluția la Români. Nașterea unei națiuni », în Cine sunt Românii? Perspective 

asupra  identității naționale, ed. Vasile Boari, ESA, Cluj-Napoca, p. 387-39. 

3. Întâlnire de gradul III, în Cristian Bodea, Hiatus. Problema fenomenologică a incon-

ştientului, Eikon, Bucureşti, 2018. 

4. Harisma paternităţii între tradiţie şi modernitate, în „Caietele de la Putna”, vol. 10, 

Editura Nicodim Caligraful, Putna, 2018. 

5. Filosofia în vremuri de criză, în Filosofia în universitatea contemporană, ed. Claudiu 

Mesaroş, Colecţia Aula Magna, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2017 

6. Solitar printre ceilalţi, studiu introductiv la Dumitru Isac, Jean-Jacques Rousseau, 

casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2017, pp. 5-25 

7. Tradiţie şi contemporaneitate. Scurte note la opera Părintelui Andrei Scrima, în 

Monahismul creştin în actualitate, ed. Éliane Poirot şi Alexandru Ioniţă, Editura 

Andreiană şi Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2017, pp. 68-86 

8. Despre diferenţierea Prezentului ca prezent. Kant, Proust, Lacan, în Orizonturi 

factuale şi culturale ale lumii trăite, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, 

pp. 51-70 

9. Pentru o filosofie a „misterului cotidian”, prefaţă la Dumitru Isac, Cunoaştere şi 

transcedendenţă, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2014, pp. 5-10 

10. Dialog cu Virgil Ciomoş, în Către noi înşine, ed. Stela-Maria Ivanes şi Constantin 

Ivanes, Eikon, Cluj, 2013, pp. 219-285 

11. Intelectualul şi autoritatea, în Liber amicorum, editori Cătălin Cioabă şi Bogdan 

Mincă, Zeta Books, Bucureşti, 2012, pp. 278-289 

12. Pentru o cosmologie transcendentală, studiu la volumul Remi Brague, Înţelepciunea 

lumii. Istoria experienţei umane a universului, trad. de Cornelia Dumitru, Editura 

Tact, Cluj-Napoca, 2012, pp. 347-355 

13. Anton Dumitriu. In memoriam, în „Studii şi Cercetări din Domeniul Ştiinţelor Socio-

Umane”, nr. 23, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 2012, pp. 151-167 

14. Noica, Eminescu şi ardelenii, în Teodor Tanco, Trei întâlniri cu Constantin Noica, 

Cluj-Napoca, Eikon, 2011, pp. 6-11 

15. De la neantul metafizic la vidul existenţial. Benjamin Fondane şi Sabatul de pe urmă, 

în B. Fundoianu sau Încercarea paradoxului. Pentru o hermeneutică existenţială, 

coord. Dorin Ştefănescu, Eikon, Cluj-Napoca, 2010, pp. 39-60 
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16. Intuiţie eidetică versus reducţie arhitectonică, în Intenţionalitatea de la Plotin la 

Lévinas. Metamorfoza unei idei, Zeta Books, Bucureşti, 2007, pp. 83-111 

17. Turnura teologică a fenomenologiei, în O gândire fără ţărmuri, volum dedicat 

memoriei lui André Scrima, Humanitas, Bucureşti, 2005, pp. 203-229,  

18. Limitele vecinătăţii, în Proiecte şi paradigme în gândirea socială românească, volum 

editat de Traian Vedinaş, Argonaut, Cluj-Napoca, 2004, pp. 330-333 

19. Aporetica lui khôra, în Lost in space, Humanitas, Bucureşti, 2003, pp. 11-36 

20. Diferenţă şi analogie, postfaţă la Emmanuel Lévinas, Totalitate şi infinit. Eseu despre 

exterioritate, Poliron, Iaşi, 1999, pp. 280-288 

21. Înspaţiere şi insularitate. Figuri analogice ale individuaţiei, în Insula. Despre izolare 

şi limite în spaţiul imaginar, Humanitas, Bucureşti, 1999, pp. 163-177 

22. Temps et éternité, în „New Europe College Yearbook », Humanitas, 1998, pp. 57-93,  

23. Topologia proximităţii, în Orizontul sacrului, Polirom, Iaşi, 1998, pp. 57-71 

24. Omonimia timpului, în Strategii actuale în dezvoltarea ştiinţei, Editura Academiei 

Române, Cluj, 1989, pp. 112-131 

25. Predicaţie şi discurs, în Raţiune şi comunicare, Editura Academiei Române, Cluj, 

1988, pp. 112-125. 

 

 

 

 

 

ANEXĂ 

 

Citări Google Academic : 224 

 

Citări din partea unor personalităţi străine:  

academicieni, profesori, cercetători 
 

 

 

Aprecieri pentru studiul De la théologie négative à la phénoménologie de l’inapparent. 

Marion versus Derrida, în Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, théologie, 

editată de Archives Karéline, Paris, 2012 

 

Jean-Luc MARION  
academician, membru al Academiei Franceze, profesor dr. abilitat în Filosofie, Universitatea 

Paris IV, Panthéon-Sorbonne, Universitatea Paris X – Nanterre, University of Chicago, 

Divinity School, Premiul „Karl Jaspers” al Universităţii din Heidelberg, Marele Premiu 

pentru Filosofie al Academiei franceze, Premiul Charles Lambert al Academiei de Ştiinţe 

Morale şi Politice 

 

 „Virgil Ciomoş asumă, aproape primul, provocarea de a analiza întreaga mea 

dezbatere cu Derrida, consacrată relaţiei mimetice între (presupusa mea) „teologie negativă” 

şi (fugacea) „deconstrucţie”. El arată că ceea ce înţeleg eu prin de-nominaţie „nu se reduce la 

o nouă formă de de-negaţie” ci extrage limbajul din regimul predicaţiei în direcţia unei 

vorbiri despre (à), eventual despre Dumnezeu (À-Dieu). « Absenţa » lui Dumnezeu ca obiect 

al predicaţiei devine astfel lumea, spaţiul şi condiţia însăşi a invocării sale. Faptul că el 

înscrie reflexia mea în cea a Părintelui Scrima constituie cea mai puternică legitimitate pe 
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care o puteam spera de la acest studiu » (Jean-Luc Marion. Cartésianisme, phénoménologie, 

théologie, Archives Karéline, Paris, 2012, p. 14). 

 

MAROSAN Bence Péter  
profesor dr. în domeniul Filosofiei, Universitatea Catolică Pazmany Peter, Budapesta 

 

 „Studiul lui Virgil Ciomoş reia o mai veche dispută dintre Derrida şi Marion. Într-

adevăr, conform lui Derrida şi a interpretării sale privitoare la teologia negativă, Marion se 

sprijină pe o abia mascată „metafizică a prezenţei”, care nu poate fi depăşită. Urmându-l pe 

Freud, Derrida consideră, însă, că afirmarea negaţiei reprezintă doar o denegaţie şi că ea nu 

poate depăşi modul substanţial al unei urme. Ca răspuns la criticile lui Derrida, Marion caută 

în discursul mistic noi oportunităţi de a rezolva dificultatea, şi anume, prin capacitatea 

acestuia de a transcende orice formă de negare sau de afirmare de vreme ce nu se poate, de 

fapt, vorbi despre Dumnezeu în calitate de subiect, prin uzul unei simple predicaţii despre 

„unul şi acelaşi” Dumnezeu. În consecinţă, Marion caută modalităţile discursive prin care 

Dumnezeu însuşi este cel care ni se adresează, modalităţi care relevă de o de-nominaţie şi 

care nu pot fi reduse la simpla negaţie, depăşind, în acest fel, simplul fapt de a vorbi cuiva. 

Un alt fel de „discurs”, prin urmare, care păstrează distanţa între Celălalt şi mine şi în care, pe 

de altă parte, deşi Dumnezeu însuşi este implicat ca proximitate imediată, nu ne mai putem 

dori să forţăm prezenţa acestuia, evitând, astfel, mai sus pomenita prezenţă metafizică de 

vreme ce ea se manifestă, încă o dată, sub forma unei veritabile constrângeri din partea 

Celuilalt, chiar dacă, prin însăşi condiţia sa umană de manifestare, rămâne limitată la propria 

sa absenţă. În acest sens, fenomenologia lui Marion nu poate fi redusă la o fenomenologie a 

absenţei” („Kultura & Kritica”, Pazmany Katolikus Egyetem, nr. din 21 octombrie 2013).  

 

 

Aprecieri pentru teza doctorală, Timp şi Eternitate. Aristotel, Fizica IV 10-14. Interpretare 

fenomenologică, editată de Paideia, Bucureşti, 1998, şi distinsă cu premiul „Ion Petrovici” 

al Academiei Române 

 

Jacques GARELLI 

profesor dr. abilitat în domeniul Filosofiei, Universitatea din New York (NYU), Universitatea 

din Amiens, felow al Fundaţiei Guggenheim, expert UNESCO 

 

 „Am citit cu atenţie şi, aş putea spune, cu admiraţie teza lui [Virgil Ciomoş] intitulată 

Timp şi Eternitate, care este o interpretare excepţională a Fizicii lui Aristotel (IV10-14). De 

altfel, încă din 1968, am publicat eu însumi în „Temps modernes” un studiu asupra noţiunii 

de timp la Aristotel şi Sfântul Augustin, reluat în cartea mea Timpul semnelor, Paris, 

Kliencksieck, 1983. De aceea, cu un cu atât mai viu interes am citit teza Dlui Ciomoş, care 

m-a impresionat prin amploarea, profunzimea, originalitatea, extraordinara pertinenţă a 

analizelor, cărora se adaugă o erudiţie filologică şi spirit ascuţit al meditaţiei filosofice.  

Această problemă aristotelică este de o extremă complexitate, iar ceea ce m-a frapat 

cel mai mult a fost talentul Dl Virgil Ciomoş de a prezenta în termeni simpli o problemă a 

cărei complexitate s-a ferit mereu s-o îngrădească, interzicându-şi să formuleze nişte 

concluzii prea rapide, lăsând astfel discuţia deschisă. Or, pot de aceea să mărturisesc, în 

cunoştinţă de cauză, dificultatea problemei şi aportul, incontestabil aş spune, al autorului la 

înnoirea problematicii pusă în operă prin acest studiu [...].  

Cunoscând perfect comentariile istorice şi contemporane asupra acestei duble 

probleme lansate prin Timp şi Eternitate, pot să susţin că aportul Dlui Ciomoş la această 

dezbatere seculară că este de cel mai înalt interes. Îmi permit să salut, de asemenea, excelenţa 
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frazei sale franceze, de o eleganţă şi concizie remarcabile […]. Este clar că Dl Ciomoş este 

un cercetător de cel mai înalt nivel internaţional” (Fragment din raportul doctoral al tezei). 

 

 

Aprecieri pentru cartea Être(s) de passage, editată de Zeta Books, 2008 

 

Jean-Louis VIEILLARD-BARON 

academician, membru al Academiei Catolice din Franţa, director al Centrului de Cercetări 

asupra lui Hegel şi Idealismului German, Universitatea din Poitiers, profesor dr. abilitat în 

domeniul Filosofiei, Universitatea din Poitiers, Institutul Catolic din Paris, universităţile din 

Roma (Sapienza), Porto Alegre (Brazilia) şi Stuttgart. 

 

 „Virgil Ciomoş prezintă o topologie a proximităţii în care invizibilul este dilatat 

printr-un fel de biserică invizibilă, pe care ne-o desemnează Ierusalimul, şi interzice 

literalitatea captatoare a tradiţionalismului. Adevărata Tradiţie rămâne invizibilă.” (Hegel et 

le droit naturel moderne, ed. Vrin, Paris, 2006, p. 210).  

  

 „În acelaşi fel, filosoful român Virgil Ciomoş citeşte în Hegel apelul către o altă 

formă de individuare – care trece prin discontinuitatea conştiinţei, definită ca re-flux al 

propriilor sale trăiri. Această fenomenologie reînnoită ia naştere la frontiera dintre veghe şi 

somn, altfel spus într-un non-loc; ea este „ca şi cum transcendentul însuşi nu s-ar mai ascunde 

în imanent (ca transcendental) ci vice versa: imanentul s-ar ascunde în transcendent (ca 

imanental)”” („Revue philosophique de la France et de l’étranger”, vol. 134, nr. 3/2009, p. 

368). 

 

 

Aprecieri pentru studiul Le hégélianisme roumain. Constatin Noica et la Logique de Hegel, apărut 

în Hegel et le droit naturel moderne, editată de Vrin, Paris, 2006 

 

Gilbert GÉRARD  
profesor dr. abilitat în domeniul Filosofiei, Universitatea Catolică din Louvain, Institutul 

Superior de Philosophie, Universitatea Liberă din Bruxelles, FNRS 

 

„[Lucrarea profesorului Virgil Ciomoş] priveşte hegelianismul în România şi 

reprezintă fructul colaborării pe care CRHIA a iniţiat-o cu mai mulţi ani în urmă cu 

intelectuali şi universitari români. Ne gândim, mai ales, la expunerea pe care Virgil Ciomoş o 

face travaliului original pe care filosoful Constantin Noica îl dedică logicii hegeliene” 

(„Revue philosophique de Louvain”, 2008, nr.106-3, p. 632) 

 

 

Aprecieri pentru studiul Division et sublimation dans Clara : pour une phénoménologie de 

l’inapparent, în Schelling : philosophie de la mort et de l’immortalité, editată de Presses 

Universitaires de Rennes, 2014 

 

Alexandra ROUX  
profesor dr. în domeniul Filosofiei, Universitatea din Poitiers, cercetător al CRHIA, Poitiers, 

director al echipei de cercetare „Metafizică germană şi Filosofie practică”, Grupul de Studii 

asupra Spiritualismului, Institutul Catolic din Paris. 
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 „Virgil Ciomoş propune o lectură deliberat inspirată din aristotelism, din 

fenomenologia husserliană, din psihanaliză (freudiană şi lacaniană) şi din teologie 

(hristologie şi pneumatică). Prima dintre aceste surse îi inspiră ideea că dialogul Clara [al lui 

Schelling] este purtătorul unei fenomenologii proprie relaţiei şi chiasmei, iar nu analogiei 

între inferior şi superior, între aparent şi inaparent, astfel că fiecare dintre termeni îşi găseşte 

în opusul său termenul care îi corespunde în fiecare dintre cele două lumi. Din psihanaliză el 

împrumută atât noţiunea lacaniană de nod borromean (pe care o preia pentru a distinge miza 

triadei corp, spirit, suflet), concepţia freudiană a sublimării (a propos de travaliul inconştient 

care se operează deja înaintea morţii, prin care invizibilul transfigurează vizibilul fără a se 

manifesta ca atare ci doar prin absenţă), şi definiţia lacaniană a inconştientului (a propos de 

obscurul sau de germenul care aşteaptă a fi spiritualizat). Sursa teologică îi permite, şi ea, să 

pună în evidenţă şi, pornind de aici, îi şi impune să facă inteligibil faptul că, în om, tocmai 

sufletul este cel care asigură ceea ce Dumnezeu realizează prin Spiritul său: legătura, 

medierea” (Schelling : philosophie de la mort et de l’immortalité, Presses Universitaires de 

Rennes, 2014, p. 14-15).  

 

 

Aprecieri pentru studiul Droit de juger versus Droit au jugement. Le concept hégélien de 

vengeance, în Faire justice soi-même. Études sur la vengeance, editată de Presses Universitaires de 

Rennes, 2010 

 

Jean-Claude BOURDIN  
profesor dr. abilitat în domeniul Filosofiei, Universitatea din Poitiers, cercetător al CRHIA 

Poitiers, director al Departamentului de Filosofie 

 

 „A înţelege răzbunarea ca o formă de justiţie supra-umană face obiectul contribuţiei 

lui Virgil Ciomoş. Printr-un studiu exigent al lui Hegel, el revine la analiza conceptului de 

judecată, care nu are, la început, un sens judiciar, ci logic şi metafizic. Acest lung detur 

speculativ, care îşi are punctul de plecare în confruntările dintre doctrina kantiană a 

judecăţilor, respectiv, dialectica hegeliană a forţei şi intelectului, are drept scop să răspundă la 

câteva întrebări „simple”, dificile şi fundamentale: în ce anume constă posibilitatea însăşi de 

a judeca? Pe ce se bazează dreptul nostru la judecată, din moment ce ne gândim că a judeca 

nu înseamnă a te răzbuna? Pe ce se bazează dreptul de a pedepsi? E adevărat, am putea să 

abordăm concepţia hegeliană a pedepsei raportându-ne la paragrafele din Principiile de 

filosofie a dreptului, care îi sunt consacrate. Virgil Ciomoş preferă să abordeze această 

chestiune de mai de sus. În perspectiva lui Hegel, el distinge o lege primordială, interzisă, 

căreia îi corespunde o conştiinţă imediată, dar care nu face decât s-o falsifice, şi o lege 

secundă care constă în însuşi discursul dreptului şi al judecăţii. La acest nivel, conştiinţa 

devine locul unei dialectici interne între Bine şi Rău şi, abia atunci, se deschide astfel 

perspectiva unei distincţii decisive între o justiţie superioară, supra-sensibilă, divină pentru a-

i spune pe nume, care relevă de un drept la judecată, respectiv, o justiţie definită ca drept de a 

spune legea, adică de a afirma forţa legii, o justiţie sensibilă. Tensiunea între cele două justiţii 

în însuşi sânul conştiinţei apelează la o instanţă terţă care le pune laolaltă, în opoziţia lor vie. 

Este vorba, în limbaj hegelian, despre Spirit, anonim, colectiv, făcându-se astfel, prin 

schematizarea sa obiectivă în şi prin drept, iar apoi prin familie, moralitate şi politică, unul 

subiectiv. Or, în măsura în care Spiritul este, de asemenea, returul asupra lui însuşi, el este în 

egală măsură sensibil şi supra-sensibil, în vreme ce rău va consista, prin urmare, în faptul de a 

proiecta în dimensiunea supra-sensibilă ceea ce relevă de nivelul inferior. Există în justiţia 

Spiritului, sau, dacă preferăm, în spiritul justiţiei, exerciţiul unei răzbunări, prezenţa Eriniilor, 

adică, chemate de însăşi injustiţia fundamentală şi care consistă în chiar felul de a acţiona al 
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oamenilor. Într-adevăr, în acţiunea lor, în pasajul lor la act, ei se separă şi se opun autonomiei 

şi responsabilităţii lor de a decide, pe de-o parte, iar, de cealaltă parte, suportă consecinţele 

nedorite ale propriilor lor acte. În această ignoranţă, ceva ca un fel de „inconştient” al 

„Spiritului subteran” joacă şi acţionează asupra oamenilor, în actul lor de a judeca, dar mai 

ales în dreptul de a judeca. Tocmai acest inconştient este cel care se manifestă ca un fel de 

răzbunare împotriva acelor conştiinţe care, aplicând dreptul la judecată, sunt constrânse să se 

întrebe asupra dreptului de a judeca, rezervat doar lui Dumnezeu” (Faire justice soi-même. 

Études sur la vengeance, Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 24-25). 
 

 

Aprecieri pentru studiul La béace et les trous de langage. Automatisme de répétition versus 

Expérience phénoménologique du sublime, în De l’Inconscient à l’éxistence, editată de 

Presses Universitaires de Provence, Marseille, 2014 

 

Isabelle LETELLIER 
cercetător dr., doctorate în filosofie şi în psihologie, Universitatea Paris VII, Uppsala 

University, Universitatea Aix-Marseille 

 

 „Virgil Ciomoş interoghează, în acelaşi timp, problema inconştientului ca 

„deschidere”, respectiv, cea a „lacunei” în fenomen. El încearcă să le situeze, una în raport cu 

cealaltă, mai întâi din perspectiva ontologiilor inconştientului, respectiv, a lacunelor în 

apercepţiile de limbaj, arătând cum anume experienţa proprie inconştientului presupune 

experienţa lipsei în Celălalt, una care depăşeşte practic natura unor semnificanţi deja instituiţi 

din punct de vedere simbolic” (De l’Inconscient à l’éxistence, editată de Presses 

Universitaires de Provence, Marseille, 2014, p. 15).   
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 IloaieȘ VLĂDUȚESCU  - Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologa Orthodoxa, 2012 - ceeol.com
… Eseu asupra modernităţii târzii, trad. rom. Virgil Ciomoş, Horia Lazăr şi Ciprian Mihali, Editura
Ideea Design & Print, Cluj-Napoca, 2001, p. 37. 20 Zygmunt Bauman, Tim May, Gândirea
sociologică, ed. cit., p. 109. 21 Peter Sloterdijk, În aceeaşi barcă, trad. rom …
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… Eikon, Cluj- Napoca, 2003, p. 3; Virgil Ciomoş, Timp şi Eternitate [Temps et Éternité], éd. Paideia,
Bucureşti, 1998, pp … 23 Voir Virgil Ciomoş, De la experienţa sublimului, la starea de excepţie
[De l'expérience du sublime, à l'état d'exception], ed. Paideia, Bucureşti, 2006, pp …
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şi bibliografie de Marius Lazurca ; Postfaţă de Virgil Ciomoş, Editura Polirom, Ia iș  …
  Articole cu conţinut similar  Toate cele 3 versiuni

Izabella BADIU (Université “Babes-Bolyai”, Cluj-Napoca) 
NICOLAE STEINHARDT, JOURNAL DE LA FÉLICITÉ–
TÉMOIGNAGE LITTÉRAIRE, SPIRITUEL ET …
R Jouanny - ceeol.com

https://scholar.google.ro/citations?user=U5gSr0IAAAAJ&hl=ro&oi=sra
https://scholar.google.ro/scholar?cluster=3425874073174889134&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?q=related:rlLPiFEmiy8J:scholar.google.com/&scioq=virgil+ciomos&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?q=related:vlUku0mn-yMJ:scholar.google.com/&scioq=virgil+ciomos&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?cluster=1200566902156223764&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?q=related:FOUclDxFqRAJ:scholar.google.com/&scioq=virgil+ciomos&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?cluster=10684490303358094894&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?q=related:Ls7DcVLvRpQJ:scholar.google.com/&scioq=virgil+ciomos&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?cluster=15916103334581584173&hl=ro&as_sdt=0,5
https://scholar.google.ro/scholar?q=related:-KQA9Qcv5RAJ:scholar.google.com/&scioq=virgil+ciomos&hl=ro&as_sdt=0,5
https://www.ceeol.com/content-files/document-1676.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-1676.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-1676.pdf
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii/article/view/311
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii/article/view/311
https://anale.fssp.uaic.ro/index.php/stiintealecomunicarii/article/viewFile/311/243
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm?abstractid=1961515#page=15
https://www.researchgate.net/profile/Dumitru_Tucan/publication/289342441_Dumitru_Tucan_ed_Memoire_histoire_temoignage_Essais_sur_le_goulag_est-europeen_Jatepress_ISBN_978-963-315-188-4/links/568b9f4c08ae1975839f8732.pdf#page=106
https://www.researchgate.net/profile/Dumitru_Tucan/publication/289342441_Dumitru_Tucan_ed_Memoire_histoire_temoignage_Essais_sur_le_goulag_est-europeen_Jatepress_ISBN_978-963-315-188-4/links/568b9f4c08ae1975839f8732.pdf#page=106
https://www.ceeol.com/content-files/document-132020.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-132020.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-42537.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-42537.pdf
https://www.ceeol.com/content-files/document-459817.pdf
http://www.upm.ro/jrls/JRLS-09/Rls%2009%2064.pdf


… comme le public se réfèrent au Texte 1 qui a été publié par M. Virgil Ciomos, dès 1991, aux
éditions Dacia de Cluj-Napoca, et qui a été réédité depuis, à plusieurs reprises, puis traduit en
français et publié en 1995 dans la collection UNESCO des “Œuvres représentatives” …
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