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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Totu Savu  

Adresă  Sector 3, București 

    

E-mail savu.totu@filosofie.unibuc.ro; sabintotu@yahoo.com  
  

Naţionalitate Română  
  

Data naşterii 26.09.1967 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015 -  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada Aprilie 2013 – Martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Consilier al secretarului de stat pentru politica de apărare şi planificare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consilierea factorilor de decizie din Departamentul pentru politica de apărare şi planificare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Apărării Naţionale, Str. Izvor nr. 110, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere 

Perioada 2010 – 2019 

Funcţia sau postul ocupat Director de Departament – Departamentul de Filosofie Practică şi Istoria Filosofiei 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul activităţii didactice, de cercetare, de asigurare a calităţii şi gestionarea resursei umane 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 2007 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 2007 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Şef de Catedră - Catedra de Istoria Filosofiei şi Filosofia Culturii  

Activităţi şi responsabilităţi principale Atribuţii privind activităţile administrativ-organizaţională, didactică şi ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 2001 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  
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Perioada 2000 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific al Consiliului Facultăţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 1997 – 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, Splaiul Independenţei nr. 204, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 1995 – 1997 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului A.N.E.F.S., Str. Constantin Noica nr. 140, sector 6, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ  

Perioada 1995  

Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Examinează şi referă asupra solicitărilor privind modificarea statutelor cultelor şi asociaţiilor religioase; 
reprezintă instituţia la diferite acţiuni pe linia organelor de stat, a cultelor sau asociaţiilor religioase, 
conform dispoziţiei conducerii 

Numele şi adresa angajatorului Secretariatul de Stat pentru Culte, Str. Nicolae Filipescu nr. 42, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Relaţii culte  
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996 – 2000  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în filosofie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Examene în perioada pregătirii generale: Ontologie şi metafizică în filosofia preplatonică; 
Neoplatonismul; Participaţia în "Parmenide" şi "Sofistul"; Diferenţă şi identitate în metafizica 
platoniciană 
Competenţe în cercetarea avansată în domeniul istoriei filosofiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada 1994 – 1995  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline studiate: Filosofia istoriei; Filosofie şi literatură; Filosofia istoriei filosofiei; Teologii 
contemporane; Antropologie filosofică. 
Competenţe în cercetarea avansată în domeniul filosofiei culturii. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 

Perioada 1989 – 1994  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline studiate: Filosofie antică; Filosofie medievală; Logică generală; Istoria logicii; Istoria 
religiilor; Filosofia religiei; Semiotică; Antropologie culturală. 
Cunoştinţe, aptitudini şi competenţe academice în domeniul filosofiei. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba italiană  B1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi excelente de comunicare pe diferite nivele ierarhice; capacitate de muncă în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în managementul academic; orientat spre rezultate; capacităţi de rezolvare metodică a 
problemelor 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Buna stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)  

  

Permis(e) de conducere Categoria B  

Informaţii suplimentare Apartenenţa la organisme profesionale 

 Societatea Română de Filosofie, membru fondator şi secretar ştiinţific ( 2007 – prezent ) 

 Asociaţia Doctoranzilor şi Cercetătorilor în Filosofie, membru fondator ( 2005 – prezent ) 
 
Granturi/contracte/stagii de cercetare 

 
 Mai 2014 – Septembrie 2015 – Tutore în cadrul proiectului ”Inovare şi dezvoltare în structurarea şi 

reprezentarea cunoaşterii prin burse doctorale şi postdoctorale” (IDSRC – doc postdoc) 
POSDRU/159/1.5/S/133675 

 Aprilie 2012 – Martie 2013 – Bursă postdoctorală prin proiectul “The Knowledge Based Society – 
researches, debates, perspectives”, co-financed  by European Union and The Government of 
Romania from European Social Fund through POSDRU 2007-2013, POSDRU/89/1.5/S/56815 
(http://www.proiectsbc.ro/). 

 30 august – 30 septembrie 2012 - Stagiu de cercetare la Institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge, 
Paris 

 01 iulie – 03 august 2012 - Stagiu de cercetare la Roma Tre, Universitá degli Studi, Roma 

 2009 – 2011 - „Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului regional al regiunii de dezvoltare 
Bucureşti-Ilfov (CRBI)” - Contract nr. 2567/FSE (expert formator) 

 2006 – 2009 - Proiect nr. 38954 – „Dezvoltarea capacităţii pentru îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare 
ale Mileniului(ODM) prin întărirea cooperării transfrontaliere dintre Bulgaria şi România” (membru). 

 2005 – 2007 - Program de cercetare tip A, cod CNCSIS 872 –  „Dezvoltarea curriculară în cadrul 
catedrei „Istoria filosofiei şi filosofia culturii” a facultăţii de Filosofie, urmând exigenţele europene 
actuale în lumina Procesului Bologna” (membru) 

 2005 - 2007 – Program de cercetare CNCSIS – 872 „Universitatea Europeană şi Instituţionalizarea 
Cunoaşterii: Fundamente Culturale şi Valorice ale Învăţământului Superior Modern şi Schimbarea 
Instituţională în Universitatea de Astăzi” (membru)  

 Mai 2006 - Grant Erasmus/Mobilităţi TS: Universitatea europeană şi instituţionalizarea cunoaşterii: 
fundamentele cultural valorice ale învăţământului universitar modern şi schimbarea instituţională în 
universitatea de astăzi (membru) 

 16 – 29.05.2005 - Grant Leonardo da Vinci, Contract nr. RO/2004/930089/EX: Formation des experts en 
vue de la mise en oeuvre du système européen de LMD (Licence-Maîtrise-Doctorat) et de la VAE-
LIMADO ( Atestat de certificare a participării la stagiul de formare profesională 

 Februarie 2004 - Grant Erasmus / Mobilităţi TS 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.proiectsbc.ro/
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 Premiul „Ion Petrovici” al Academiei Române pentru lucrarea Filosofie și creștinism. 
Dimensiuni filosofice și teologice  
 

Anexa 1. Lista de lucrări publicate & Listă de lucrări prezentate la manifestări ştiinţifice 
 

 


