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Informaţii personale

Nume şi prenume
Adresă personală
Adresă profesională
Telefon/Fax
E-mail
Locul şi data naşterii
Naţionalitate

Educaţie

Sălăvăstru Constantin
Iaşi, Str. Başotă, Nr.7, Bl.D-9
Iaşi, B-dul Carol, Nr. 11
0741/070929; 0232/201121 (fax)
csalav@uaic.ro
Truşeşti, jud. Botoşani, 9.05.1956
română

(a) Studii:

1977-1981 – Studii de licenţă în Filosofie-Istorie, Universitatea
„Al.I.Cuza“ – Iaşi, Diplomă de licenţă in Filozofie-Istorie (1981);
1971-1976 – Studii liceale, Liceul pedagogic Botoşani;
1990-1993 – Stagiu de doctorat la Universitatea „Al.I.Cuza“ Iaşi,
Diplomă de doctor in filozofie (1993);

(b) Stagii de specializare

1996 mai-juin: Université des Sciences  et Technologies de Lille,
France: documentare în domeniul teoriei discursivităţii;
1996-1997 octobre-février; 2004 mai-juin; 2009 novembre-
décembre: Centre de Recherches Sémiologiques de l’Université
de Neuchatel, Suisse: stagii de specializare în domeniile logicii
discursive, teoriei argumentării, retoricii;
2006 septembre: Université Paris X-Nanterre, Paris, France:
specializare în domeniile comunicării politice, teoriei discursului
politic;
2009 septembrie-octombrie: Universität Konstanz, Germania:
cercetare şi documentare în domeniile democraţiei participative,
teoria limbajului politic;
2010 mars: Université de Lausanne, Suisse: documentare în
vederea realizării temei privitoare la „raţiunea dialogică“;
2010 septembre: Université de Liège, Belgique: documentare în
tema specificităţii sofismelor în comunicarea argumentativă;

mailto:csalav@uaic.ro


Experienţă profesională

Domenii de competenţă

Activitatea ştiinţifică

2011 février-mars : Université Libre de Bruxelles : documentare
cu privire la Catilinarele lui Cicero.

(a) Posturi ocupate

1999-prezent: profesor universitar la Facultatea de Filosofie a
Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi (O.M. Nr. 3782/1999);
1996-1999: conferenţiar universitar la Facultatea de Filosofie a
Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi (O.M. Nr. 3183/1996);
1990-1996: lector universitar la Facultatea de Filosofie a
Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi (H.S. Nr. 117/27.09.1990);

(b) Activităţi didactice

 Logică şi teoria argumentării (curs, I, Comunicare şi
relaţii publice);

 Direcţii in logica actuală (curs, III, Filosofie);
 Retorica (curs, II, filosofie; II, Comunicare şi relaţii

publice);
 Teoria si practica argumentării (curs, III, Comunicare şi

relaţii publice);
 Matrici de receptare a logicităţii (curs, II, Filosofie);
 Retorica discursului politic (curs, III, Relaţii

internaţionale şi studii europene);
 Arta dezbaterilor publice (curs, III, Comunicare şi relaţii

publice)
 Oratorie (curs, I, Teologie, Master);
 Discursul puterii în spaţiul european (curs, I, Stiinţe

politice, master);
 Filosofie: exegeză şi argumentare (curs, I, Filosofie, ID,

în colaborare);
 Patologia discursului jurnalistic (curs, I,Filosofie, ID,

master);
 Metalogica: teoria şi practica sistemelor logice (seminar,

III, Filosofie);
 Strategii argumentative utilizate în dezbaterile juridice

(curs+seminar, II, Drept, master-ştiinţe penale).

 Logică şi aplicaţii
 Retorică si teoria argumentării
 Semiotică si teoria discursivităţii
 Semantică logică
 Dezbateri publice şi gândire critică
 Discurs politic şi putere

(a) Publicaţii

 Cinci volume de autor la edituri de prestigiu din



străinătate (Rhétorique et politique  le pouvoir du
discours et le discours du pouvoir, Collection
«Psychologie politique», L’Harmattan, Paris, 2004, 217
p.; Logique, argumentation, interprétation, Collection
«Epistémologie et philosophie des sciences», Editions
L’Harmattan, Paris, 2007, 238 p.; Essai sur la
problématologie philosophique, Collection
«Commentaires philosophiques», Editions L’Harmattan,
Paris, 2010, 218 p.; Argumentation et débats publics,
Collection «L’Interogation philosophique», Editions
Presses Universitaires de France, Paris, 2011, 292 p.,
Cinq études sur la rhétorique cicéronienne, Collection
«Commentaires philosophiques», Editions L’Harmattan,
Paris, 2013, 210 p.), recenzate în reviste şi prezente în
biblioteci de prestigiu ale universităţilor europene sau în
bibliografia cursurilor de specialitate ale unor universităţi
importante din vestul Europei;

 Nouă volume de autor la edituri de prestigiu din ţară,
dintre care unul a primit premiul „Ion Petrovici“ al
Academiei Române pe anul 1995 (Logică şi limbaj
educaţional, Colecţia “Idei pedagogice
contemporane”, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1995, 312 p.; premiul “Ion Petrovici” al
Academiei Române pe anul 1995); Modele
argumentative în discursul educaţional, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1996, 246 p.;
Raţionalitate şi discurs - perspective logico-
semiotice asupra retoricii, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1996, 346 p.; Antinomiile
receptivităţii - încercare de pragmatică logică,
Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997,
295 p.; Discursul puterii – încercare de retorică
aplicată, Editura Institutul European, Iaşi, 1999, 358
p.; Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 321 p.; Critica
raţionalităţii discursive. O interpretare
problematologică a discursului filosofic, Editura
Polirom, Iaşi, 2001, 213 p.; Teoria şi practica
argumentării, Editura Polirom, Iaşi, 2003, 416 p.;
Mic tratat de oratorie, Editura Universităţii
„Al.I.Cuza“ Iaşi, 2006, 419 p.; Arta dezbaterilor
publice, Editura Tritonic, Bucureşti, 2009, 430 p.
Volumele publicate au beneficiat de recenzii
favorabile în multe dintre revistele de specialitate din
ţară şi străinătate, constituie sursa de bază pentru
cursuri importante la universităţile de prestigiu din
ţară;

 Participări la unsprezece volume colective (nouă în
ţară, două în străinătate), cinci volume coordonate,



trei ediţii îngrijite din opera filosofului Ion Petrovici,
şapte cursuri publicate în sistem ID,  optzeci şi două
de studii publicate în reviste din ţară şi străinătate;

(b) Participări la manifestări ştiinţifice internaţionale

 Conferinţă la Universitatea din Neuchâtel (Elveţia) cu
tema Les antinomies de la réceptivité - la logique
roumaine entre la réceptivité et la construction
systématique (4 decembrie 1996);

 International Workshop on Semantics, Pragmatics and
Rhetoric, San Sebastian (Spain), 22-23 November 2001,
cu lucrarea A Logical Approach to Argumentation
(împreună cu dr. Dan Stoica);

 Première Conférence Internationale Francophone en
Sciences de l’information et de la Communication; X-
ème Colloque Bilatéral Franco-Roumain en Sciences de
l'Information et de la Communication (Bucarest, 28 juin -
2 juillet 2003): La logique de pouvoir et la dynamique du
discours politique;

 Colloque international „Rhétorique et Aesthétique”,
Centre Européen pour l'Etude de l'Argumentation,
Université Libre de Bruxelles, 18 septembre 2003: Unité
et diversité de la rhétorique contemporaine;

 Conferinţă la Universitatea din Neuchâtel (Suisse) cu
tema: La logique du pouvoir (5 mai 2004);

 First World Congress and School on Universal Logic
(UNILOG’05), Montreux, Switzerland, March 26th –
Aprilie 3rd  2005 (The Critique of Formal Deduction);

 Fifth Intenational Colloquium «Discourse,
representations, argumentation» (Cinquième Colloque
International «Discours, représentations, argumentation»,
“Al.I.Cuza” Universsity, Iasi, Romania, October 22-23,
2015  : Essai sur une stratégie d’argumentation dans le
discours public : ad hominem ;

 XXXVIème Congrès de l’Association des Sociétés de
Philosophie de Langue Française (ASPLF), Iassy,
Roumanie, 23-27 août 2016 : Le beau dans
l’argumentation philosophique : les formules.

(c) Participări la manifestări ştiinţifice naţionale

 Simpozionul “Titu Maiorescu şi ecourile sale în filosofia
românească”, Iaşi, 25 - 28 octombrie 1990, cu lucrarea
Actualitatea logicii lui Titu Maiorescu ;

 Simpozionul “Filosofia în dinamica  spiritualităţii  actuale
- paradigme româneşti în arhitectonica filosofiei ştiinţei”,
Iaşi, 7 - 9 noiembrie 1991, cu comunicarea Două tipuri de
discurs : demonstraţia şi argumentarea ;



Experienţă în cercetare
şi instruire

 Simpozionul “Valorile ştiinţei contemporane”, organizat
de Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei,
Divizia de Logică, Metodologie şi Filosofia Ştiinţei a
Academiei Române, Bucureşti, 8 - 9 decembrie 1992, cu
lucrarea Cognitiv şi pragmatic în discursul retoric ;

 Sesiunea ştiinţifică “Filosoful Ion Petrovici”, Iaşi, 4
noiembrie 1992, cu lucrarea Ideea de formă logică la Ion
Petrovici ;

 Simpozionul “Obiectiv şi subiectiv în cunoaşterea
ştiinţifică”, organizat de Divizia de Logică, Metodologie
şi Filosofia Ştiinţei a Academiei Române, 14 - 15
decembrie 1993, cu lucrarea Dimensiunea retorică a
discursului ştiinţific ;

 Simpozionul “Cultură şi educaţie”, organizat de Catedra
de Pedagogie a Universităţii “Al.I.Cuza” şi Comisia
Naţională UNESCO pentru România, Iaşi, 1993, cu
lucrarea Intervenţiile educative şi logicile non-standard ;

 Colocviul internaţional “Riscul în economia
contemporană”, secţiunea Filosofie, Universitatea din
Galaţi, 10 - 11 noiembrie 1995, cu tema Forţa ideii -
marginalii la o “retorică metafizică” ;

 Simpozionul naţional “Petre Botezatu : Itinerarii logico-
filosofice”, organizat de Facultatea de Filosofie a
Universităţii “Al.I.Cuza” din Iaşi, Academia Română,
Fundaţia Academică “Petre Andrei”, Iaşi, 29 - 30 martie
1996, cu lucrarea Tipuri de receptare a logicităţii ;

 Simpozionul  “Cantemir - 300 ani de la tipărirea
Divanului”, organizat de Comisia Naţională a României
pentru UNESCO şi Catedra de Literatură Română a
Facultăţii de Litere, Iaşi, 23 octombrie 1998, cu lucrarea
Divanul - un exerciţiu retoric ;

 Sesiunea anuală  de comunicări ştiinţifice a Comitetului
Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii,
Bucureşti, 13 - 14 octombrie 1999, cu lucrarea Situaţia
logicii în secolul nostru. O continuitate sau o ruptură ?.

(a) Granturi de cercetare – director de proiect

 Analiza logico-retorică a discursului jurnalistic
(CNCSIS 17 : 2001–2002). Proiect de cercetare care
şi-a propus să analizeze aspecte esenţiale ale
discursului jurnalistic şi să pună la dispoziţia celor
interesaţi instrumente de lucru pentru eficientizarea
comunicării cu publicul cititor/ascultător. S-a
concretizat în analize pertinente privind strategiile
discursive ale jurnalismului, semiotica discursului
jurnalistic, tipurile de erori întâlnite în comunicarea
de tip jurnalistic, tehnica supralicitării şi utilizarea



ei în textul jurnalistic. Rezultatele acestor investigaţii
au constituit tematica primului număr al revistei
„Argumentum“, intitulat „Comunicare, argumentare
şi discurs mediatic“ (Nr.1, 2002);

 Discurs si putere: strategii discursive utilizate in
discursul politic românesc contemporan (CNCSIS
1414 – 2005–2007). Valoare: 41.200 RON. Temă de
actualitate în condiţiile democratizării pas cu pas a
societăţii româneşti în general, a vieţii politice cu
deosebire. Proiectul de cercetare şi-a propus o
analiză a discursului politic românesc
postdecembrist, având în vedere că el este o realitate
din ce în ce mai prezentă în media dar şi în viaţa
cotidiană a multora dintre cetăţeni. O angajare a unor
cercetători din străinătate în analiza temei proiectului
a permis studii comparative între discursul politic
românesc şi cel din alte spaţii politice europene şi nu
numai. Teme de interes: limba de lemn în discursul
politic românesc, tehnica concertării ca instrument
de acţiune a discursului politic, discursul politic
populist, forme ale comunicării politice, rolul
mediatizării în comunicarea politică, rolul Website-
urilor în comunicarea liderilor politici. Rezultatele s-
au concretizat prin publicarea studiilor în două
numere din revista „Argumentum“: Anul III, Nr. 3,
2005, Tema numărului: „Discurs ideologic şi
comunicare politică“; Anul V, Nr. 5, 2007, Tema
numărului: „Discours politique et formes
simboliques“;

 Limbajul democratiei participative: o cercetare a
comportamentului verbal in relaţia putere-cetăţeni
la nivel local (CNCSIS 80 – 2008–2011). Valoare
pentru primul an de derulare: 973.000 RON.
Proiectul a încheiat primul an de derulare pentru care
a depus la CNCSIS şi dosarul de evaluare. Teme de
interes abordate sau în curs de abordare: conceptul
de democraţie participativă, dezbaterile publice în
democraţia participativă, participarea politică într-o
societate democratică, varietatea funcţiilor şi
diversitatea percepţiilor în limbajul politic,
practicile democraţiei participative, virtuţile şi
limitele deliberării în democraţia participativă. O
serie dintre rezultatele grantului au şi fost deja
publicate sau sunt în curs de publicare: Constantin
Sălăvăstru, Arta dezbaterilor publice, Editura Tritonic,
Bucureşti, 2009, 430 p.; Langage et démocratie
participative: comment parlent les leaders politiques avec



les citoyens ? „Argumentum – Caietele Seminarului de
Logică discursivă, Teoria argumentării şi Retorică,
Editura Fundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2009;

(b) Granturi de cercetare – membru al echipelor
de cercetare

Grant tip A, CNCSIS, cu titlul: Optimizarea
implementării procesului Bologna în universităţile
din România (cazul Universităţii „Al.I.Cuza“ din
Iaşi), perioada de derulare: 2005-2007, valoare
137.000 RON. În cadrul acestui proiect am publicat
studiul Educaţia  în faţa exigenţelor procesului
Bologna: experienţa Universităţii „Al.I.Cuza“ din
Iaşi, în: Dumitru Oprea (editor), Partenership in
Bologna Process. Experiences and Future
Challenges, Editura Universităţii „Al.I.Cuza“ Iaşi,
Iaşi, 2006, pp. 91-100;

 Platforme/laboratoare de formare şi cercetare
interdisciplinară, contract cu MEC Nr. 32/2006:
(MEDIAEC – Mijloace eficiente de dezvoltare-
inovare a educaţiei şi cercetării interdisciplinare în
formare, comunicare şi servicii. Perioada de
derulare: 2006-2008, valoare: 3.289.383 RON. În
cadrul acestui proiect de cercetare am îndeplinit
funcţia de director de programe, având ca priorităţi
implementarea unui sistem de comunicare on-line
pentru sistemul de învăţământ la distanţă;

(c) Activitate de evaluare şi expertiză

Membru al CNATDCU pentru specializarea
Filosofie

(d) Activitate editorială

 Director al revistei “Argumentum“;
 Membre du Comité scientifique des “C@hiers de

psychologie politique“, revue édité par l’Association
Française de Psychologie Politique, Université de
Caen-France;

 Membre du Comité Scientifique d’ESSACHESS-
Journal of Social and Cultural Studies, Université
“Paul Sabatier”, Toulouse (France);

 Membre du Comité Scientifique du revue
“TrajEthos” (“Revue du Communalis :



Organizări de manifestări
ştiinţifice

Communication and Natural Logic International
Socity, University of Montreal, Canada);

 Member of the Scientific Council of Societal and
Political Psychology International Review
(http:ripps.ro/.);

 Membru al Colegiului ştiinţific al Analelor ştiinţifice
ale «Univ.Al.I.Cuza», seria Filosofie şi seria Ştiinţe
ale comunicării;

 Membru al Colegiului ştiinţific al revistei
“Hermeneia“, Universitatea «Al.I.Cuza» Iaşi;

 Coordonator al colecţiei «Cicero» la Editura
Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi;

 Colloque International Démocratie participative en
Europe, LERASS, Université Paul Sabatier, Toulouse, 15
– 17 novembre 2006 (membre dans le comité scientifique
d’organisation, animateur et coordinateur des travaux
dans l’atelier «Contextes» (16 et 17 novembre 2006));

 17ème Colloque bilatéral franco-roumain La
communication entre logiques marchandes et logiques
solidaires, Bucarest, 30 juin - 2 juillet 2010 (Membre du
Comité scientifique);

 Colloque International Traces, mémoires et
communication, 18e Colloque bilatéral franco-roumain en
sciences de l’information et de la communication,
Bucarest, 30 juin - 1 juillet 2011 (Membre du Comité
scientifique);

 Colloque International Actualité scientifique en
communication des organisations : questionner les
nouveaux enjeux, problématiques et pratiques, 19e

Colloque bilatéral Franco-Roumain en Sciences de
l’Information et de la Communication, Bucarest, 14-16
Mars 2013 (Membre du Comité scientifique) ;

 2e Conférence internationale francophone en sciences de
l’information et de la communication : Construction des
savoirs en information-communication dans l’espace
francophone ; 20e édition du Colloque franco-roumain en
informatique-communication, 30 octobre-1 novembre
2014, Université de Bucarest (Membre du Comité
scientifique) ;

 Fifth Intenational Colloquium «Discourse,
representations, argumentation» (Cinquième Colloque
International «Discours, représentations, argumentation»,
“Al.I.Cuza” Universsity, Iasi, Romania, October 22-23,
2015 (coordinateur du Colloque avec Milton N.Campos,
Université de Montréal);

 XXXVIème Congrès de l’Association des Sociétés de
Philosophie de Langue Française (ASPLF), Iassy,



Membru în societăţi
ştiinţifice

Responsabilităţi
instituţionale

Premii, distincţii

Cunoştinţe utilizare
computere

Limbi străine

Roumanie, 23-27 août 2016  (membre du Comité
scientifique). Président d’une session de la section
“Beauté, ethique, politique” (Jeudi, 25 août, 2016, 15:30-
17:30).

Am fost cooptat în următoarele centre de cercetare
internaţionale :

 Membru asociat : Centre de Recherches
Sémilogiques et Institut de logique de l’Université
de Neuchâtel (Suisse);

 Membru : Centre Européen pour l’Etude de
l’Argumentation, Université Libre de Bruxelles
(Belgique);

 Membru  : Association française de psychologie
politique, Université de Caen (France);

 Membru : Scientific Board : Communalis :
Communication and Natural Logic International
Society, University of Montreal, Canada.

 2004-2012: Prorector al Universităţii „Al.I.Cuza“ din
Iaşi;

 2004-2013: Membru al Senatului Universităţii
„Al.I.Cuza“ din Iaşi;

 2004-2012: Membru al Colegiului Academic al
Universităţii „Al.I.Cuza“ din Iaşi;

 Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române (1995);
 Ordinul „Meritul pentru învăţământ“ în grad de

Comandor, conferit de Preşedinţia României la data
de 10.12.2004;

 Operare uzuală PC (Microsoft Office Word; Microsoft
Office Power Point; Internet Explorer);

 Franceza (scris, citit, vorbit – foarte bine).


