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FIŞA DISCIPLINEI 

 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţământ superior Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca 
1.2. Facultatea Istorie și Filosofie 
1.3. Departamentul Filosofie 
1.4.Domeniul de studii Filosofie 
1.5.Ciclul de studii Licență 
1.6. Programul de studii/ Calificarea Filosofie 
1.7. Forma de învăţământ Învățământ cu frecvenţă 

 
2. Date despre disciplină  

2.1. Denumirea 
disciplinei 

Istoria filosofiei românești I Codul 
disciplinei 

Cod disciplină: 
HLR 2104 

 
2.2. Titularul activităţilor de curs – Coordonatorul 
de disciplină 

Prof. univ. dr. Rodica Marta (Petreu) Vartic 

2.3. Titularul activităţilor de seminar/ laborator/ 
proiect – tutorele  

Prof. univ. dr. Rodica Marta (Petreu) Vartic 

2.4. Anul de 
studiu I 

2.5. Semestrul 
1 

2.6. Tipul  
de evaluare E 

2.7. Regimul 
disciplinei 

Conţinut Felul 
disciplinei 

DO 
Obligativitate Obligatorie/ 

 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum Prezența la orele de curs este obligatorie. Prezența la examen este condiționată 
de existența unui număr de minim 70% prezență 

4.2. de competenţe Prezența la orele de seminar este obligatorie. Prezența la examen este 
condiționată de existența unui număr de minim 70% prezență 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Sala de curs Bratianu, cladirea Echinox 
5.2. de desfăşurare a seminarului/ 
laboratorului/ proiectului 

Sala de curs 139 Clădirea centrală 

 
 

3.1. Număr de ore pe săptămână – forma 
cu frecvenţă 4 din care: 3.2. curs 2 

3.3. seminar/ laborator/ 
proiect 2 

3.4. Total ore pe semestru – 
formaÎnvățământ la distanță 

 

din care: 3.5.SI 
97SI = număr 
ECTSx25ore/credit –
(8AT+20TC+0AA) 

 
3.6.AT (nr ore) + TC (nr ore) 
+ AA (nr ore) 

 

Distribuţia fondului de timp pentru studiul individual  
(se detaliază punctul 3.5. SI = 3.5.1+3.5.2.+3.5.3+3.5.4.+3.5.5+3.5.6.) 

ore 

3.5.1. Studiul după suport decurs, note, bibliografie generală și texte de autor                                                                       
10 
3.5.2. Documentare suplimentară în bibliotecă, carti, reviste, studii 97 
3.5.3. Pregătire seminare/ laboratoare/ proiecte, teme, referate, portofolii şi eseuri 3 
3.5.4.Tutoriat (consiliere profesională) 8 
3.5.5.Examinări 2 
3.5.6. Alte activităţi   
3.7. Total ore studiu individual 97 
3.8. Total ore pe semestru(număr ECTS 
x 25 de ore) 

 

3.9. Numărul de credite 5 
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6. Competenţe specifice acumulate 
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1. Introducere. Apariţie filosofiei româneşti şi caracterisiticile ei  
2. Junimea şi junimismul  
3. Titu Maiorescu 
4-5. Maiorescienii: C. Rădulescu-Motru 
6. Maiorescienii: Ion Petrovici 
7. Maiorescienii: Mircea Florian 
8. Şcoala filosofică de la Cluj: D.D. Roşca 
9-13. Şcoala filosofică de la Cluj: Lucian Blaga 
14. Blaga şi Cercul Literar de la Sibiu al Universităţii clujene 
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Cursul de Istoria filosofiei românești îl familiarizează pe cursant cu tradiția 
filosofică românească, parte din tradiția filosofică universală. După o prezentare 
generală, în care sunt precizate marile trăsături și dominante ale filosofării 
românești, este prezentată filosofia românească din momentul profesionalizării ei 
evidente prin învățămînt filosofic de tip universitar și prin apariția unor autori 
care nu doar reproduc ideile altora, ci produc ei înșiși idei de natură filosofică – 
adică au un dram minim de originanitate. Sunt prezentați Junimea și Maiorescu, 
apoi generații de maiorescieni calificați filosofic, precum și școala filosofică  
clujeană pe care Transilvania de după Unirea a produs-o, prin cei doi filosofi 
originali, cei mai originali ai perioadei interbelice, după noica: D.D. Roșca și 
Blaga. 
 

 
 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1. Obiectivul general al disciplinei Cursul îi introduce pe student în cultura filosofică românească, 
explicîndu-le ce înseamnă filosofie românească, cum anume este 
ea legată de limbă, apariția ei prin școli și personalități, traduceri 
etc., apoi le prezintă etapa modernă și contemporană a filosofiei 
românești, personalități precum Maiorescu, maiorescienii 
Rădulescu-Motru, Petrovici, Florian, pentru a trece apoi la filosofii 
originali iar nu conferențiari, cum spunea Noica, și anume D.D. 
Roșca și Blaga.  

7.2. Obiectivele specifice  Învățarea unor concept proprii ale filosofiei românești 
(forme fără fond, existent tragică, apoi bogatul vocabular 
de concept originale ale lui Blaga: matrice stilistică, 
cunoaștere enstatică, cunoaștere ecstatică, cenzură 
transcendentă etc. 

 Învătarea felului cum aceste concept pot fi folosite în 
cîmpul realității și al culturii  

 
8. Conţinuturi 
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8.1. SI Metode de predare Observaţii 
1. Introducere. Apariţie filosofiei româneşti şi 

caracterisiticile ei  
 

Prelegere  bibliografie 

2. Junimea şi junimismul  
 

Prelegere  bibliografie 
 

3. Titu Maiorescu Prelegere  bibliografie 
 

4-5. Maiorescienii: C. Rădulescu-Motru 
 

Prelegere  bibliografie 
 

6. Maiorescienii. Ion Petrovici 
 

Prelegere  bibliografie 
 

7. Maiorescienii: Mircea Florian 
 

Prelegere  bibliografie 
 

8. Şcoala filosofică de la Cluj: D.D. Roşca 
 

Prelegere  bibliografie 
 

9-13. Şcoala filosofică de la Cluj: Lucian Blaga 
 

Prelegere  bibliografie 
 

14. Blaga şi Cercul Literar de la Sibiu al 
Universităţii clujene 
 

Prelegere   

Bibliografia generală: 
 
1. Lucian Blaga, Despre conştiinţa filosofică, în Idem, Opere, vol, 8, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, studiu 
introductiv de Al. Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 1983 (sau altă ediţie) 
2. N. Bagdasar, Istoria filosofiei româneşti, în Scrieri, ediţie de Gh. Vlăduţescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 
1988 
3. Ion Ianoşi, O istorie a filosofiei româneşti, Cluj, Editura „Biblioteca Apostrof“, 1996 
4. Dicţionarul operelor filosofice româneşti, Bucureşti, Editura Humanitas, 1997. 
5. E. Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, ediţia princeps sau orice ediţie integrală, de ex: Ibidem, 
ediţie şi studiu introductiv de Z. Ornea, Bucureşti, editura Minerva, 1997.  
6. Marta Petreu, Filosofia lui Caragiale, ediţia a doua revizută şi adăugită, Iaşi, Editura Polirom, 2012 
(pentru teoria formelor fără fond, subcapitolul: „Teoria maioresciană a formelor fără fond”, p.147-152.) 
7. Marta Petreu, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Iaşi, Polirom, 2011. 
8. Mircea Flonta, Cum recunoaştem pasărea Minervei?, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 
1998. 
9. Marta Petreu, Filosofii paralele, Iaşi, Polirom, 2014. 
10. Marta Petreu, De la Junimea la Noica. Studii de cultură românească, Iași, Polirom, 2011, Seria de autor 
Marta Petreu. 
 
 
Bibliografia pe autori: 
1. Titu MAIORESCU 
 „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”; „Direcţia nouă în poezia şi proza română”, în vol. 
Idem, Opere, I, ediţie, note, variante, indice de Georgeta Rădulescu-Dulgheru şi Domnica Filimon, studiu 
introductiv de Eugen Todoran, Bucureşti, Editura Minberva, 1978. 
 
2. Constantin RĂDULESCU-MOTRU 
 Personalismul energetic, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1927 (sau în volumul Idem,  
Personalismul energetic şi alte scrieri, studiu, antologie şi note de Gh. Al. Cazan, text stabilit de Gh. 
Pienescu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1984); Elemente de metafizică pe baza filosofiei kantiene, ediţie 
definitivă, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1928; Cultura română şi politicianismul, în volumul Idem, 
Scrieri politice, ediţie de Cristian Preda, Bucureşti, Editura Nemira, 1998); Românismul, catehismul unei noi 
spiritualităţi, ediţia princeps sau în volumul Idem, Scrieri politice, ediţie de Cristian Preda, Bucureşti, Editura 
Nemira, 1998. 
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3. Ion PETROVICI 
 Introducere în metafizică, ediţia a II-a completată, Bucureşti, Editura Casa Şcoalelor, 1929. 
 
4. Mircea FLORIAN 
 Metafizica şi arta, Bucureşti, Casa Şcoalelor, 1945; Recesivitatea ca structură a lumii, vol. I-II, ediţie 
îngrijită de N. Gogoneaţă şi I.C. Ivanciu, Bucureşti, Editura Eminescu, 1983, 1987, I. Aspect fundamental, 
pp. 45-88; II. Concluzii, pp. 396-446. 
 
5. D.D. ROŞCA 
 Existenţa tragică, încercare de sinteză filosofică, Bucureşti, Fundaţia pentru literatură şi artă, 1934; 
Mitul utilului, ediţie de Marta Petreu, Cluj, Editura „Biblioteca Apostrof“, 1999. 
 
6. Lucian BLAGA 
 Diferenţialele divine, în Idem, Opere, vol. 11, ediţie de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al. Tănase, 
Bucureşti, Editura Minerva, 1988; Cenzura transcendentă, în Idem, Opere, vol. 8, ediţie îngrijită de Dorli 
Blaga, studiu introductiv de Al. Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 1983; Geneza metaforei şi sensul 
culturii, în Opere, vol. 9, ediţie de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al. Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 
1985; Hronicul şi cîntecul vîrstelor, orice ediţie; Luntrea lui Caron, roman, ediţia a II-a revăzută, Editura 
Humanitas, 1998.   
 
 
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

 
   
   
 
   
   
   
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţilor epistemice, 
asociaţilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Conținutul cursului, bazat pe cercetările proprii de filosofie românească, pe cele 10 volume 
ale titularului de curs si pe bibliografia clasică, este conform cerințelelor comunității 
profesionale 

 
 
 
 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 
10.3. 

Pondere din 
nota finală 

10.4.SI (curs, bibliografie 
– opere ale filosofilor 
romani si bibliografie 

Participarea activă la discuțiile de la 
curs 

examen 50% 
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critică 
10.5. TC / AA Recenzarea unui text filosofic din 

autorii studiați 
Text scris 50% 

10.6. Standard minim de performanţă 

 Realizare a unor texte scurte/ recenzii/ în timpul examenului scris 
 Explicarea clară a unor concepte, nu prin definiții învățate pe dinafară, ci prin crearea de 

definiții cu gen proxim și diferență specifică. 
  Orice contestaţie a notei obţinute la examen va trebui însoţită de o cerere din partea 

studentului pentru reevaluarea lucrării. Rezultatul acestei reevaluări se va face de faţă cu 
studenţii în decurs de 2 zile de la data contestaţiei. 

 
   
     

 
Coordonator de disciplină 

Rodica Marta (Petreu) Vartic 
Tutore de disciplină/ 

Rodica Marta (Petreu) Vartic 

Data 
Februarie.2020.. 

 
Responsabil de studii ID/IFR, 

  ............................................................... 
 

 
 


