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Investeşte în oameni ! 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Program OperaŃional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa prioritară 1 EducaŃia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăŃii bazate pe cunoaştere; 
Domeniul major de intervenŃie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării; 
Titlul proiectului: „Rețea transnațională de management integrat al cercetării postdoctorale în domeniul Comunicarea științei. Construcție 
instituțională (școală postdoctorală) și program de burse (CommScie)” 
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/63663 
Beneficiar: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

 
RAPORT DE CERCETARE 

 
Cod raport: ANUL I-B (luna 1-12)      (Selectați) 

  
                Perioada de raportare:  octombrie  2010 -  septembrie 2011     (Selectați) 

 
 

1. DATE PERSONALE ALE CERCETATORULUI POST-DOCTORAL:  
 

 Nume:            Florescu 

Prenume:        Craita Ioana 

Telefon:  0724/723989 

E-Mail:  craita.florescu@yahoo.co.uk 

 
2. DATE PERSONALE ALE TUTORELUI CERCETATORULUI POST-DOCTORAL : 

 
Nume:            Gavriluta 
Prenume:        Nicu 

Telefon:  0740/545234 

E-Mail:  nicolas@uaic.ro 

 
3. INSTITUȚIA GAZDĂ A CERCETĂTORULUI: 

 
Denumire Institutie:        Universitatea Al.I.Cuza, Iasi - Institutul A.Philippide           (Selectați)  

Domeniul fundamental de cercetare :   D 4  –  stiinte socio-umane                                               (Selectați)  

Facultate/ Department:  Filosofie si stiinte social-politice 

     
4. TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE:                                                                                              

 
 
Semnificatie, adevar, paradox si relevanta lor hermeneutica 
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5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE): 

 

Obiective prevazute  
 

Obiective realizate 

Gradul de 
realizare 

(total/ 
parțial/ 

nerealizat) 

Descriere/observații : 

1 

Parcurgerea temei I -  “Privire 
generală şi context al teoriilor 
deflaŃioniste ale adevărului şi 
traducerii în logica modernă”, 
din planul proiectului de 
cercetare 

Parcurgerea temei I -  “Privire 
generală şi context al teoriilor 
deflaŃioniste ale adevărului şi 
traducerii în logica modernă”, 
din planul proiectului de 
cercetare 

total  

2 

Parcurgerea  temei II (“Tradu-
cere şi paradox”), subcapitolul 
1. (“DificultăŃi întîmpinate de 
Tarski şi deflaŃionişti; tratate 
critice asupra deflaŃionismului; 
teorii non-tarskiene ale adevă-
rului”), din planul proiectului de 
cercetare 

Parcurgerea  temei II (“Tradu-
cere şi paradox”), subcapitolul 
1. (“DificultăŃi întîmpinate de 
Tarski şi deflaŃionişti; tratate 
critice asupra deflaŃionismului; 
teorii non-tarskiene ale adevă-
rului”), din planul proiectului de 
cercetare 

total  

3 

Participarea la o conferinta 
internationala si publicarea 
unui articol intr-o revista 
indexata in baze de date 
internationale 

Participarea la o conferinta 
internationala si publicarea unui 
articol intr-o revista publicata 
de Academia Romana, propusa 
pentru evaluare CNCSIS 

partial Articolul nu a fost publicat la o revista 
indexata in baze de date internationale 

 
6. ACTIVITAȚILE PROIECTULUI (PENTRU PERIOADA DE RAPORTARE) : 
 

      Activitati prevazute 
 

Activitati realizate Gradul de 
realizare Descriere/observații : 

1 

Redactarea temei I -  “Privire 
generală şi context al teoriilor 
deflaŃioniste ale adevărului şi 
traducerii în logica modernă”, din 
planul proiectului de cercetare 

Redactarea temei I -  “Privire generală şi 
context al teoriilor deflaŃioniste ale 
adevărului şi traducerii în logica 
modernă”, din planul proiectului de 
cercetare 

total  

2 

Redactarea  temei II (“Traducere şi 
paradox”), subcapitolul 1. (“DificultăŃi 
întîmpinate de Tarski şi deflaŃionişti; 
tratate critice asupra 
deflaŃionismului; teorii non-tarskiene 
ale adevărului”), din planul pro-
iectului de cercetare 

Redactarea  temei II (“Traducere şi 
paradox”), subcapitolul 1. (“DificultăŃi 
întîmpinate de Tarski şi deflaŃionişti; 
tratate critice asupra deflaŃionismului; 
teorii non-tarskiene ale adevărului”), din 
planul proiectului de cercetare 

total  
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3 

Prezentarea lucrării cu titlul: 
„Normativity in Ockham's Logic and 
Semantics” în cadrul Colocviului 
Internațional „Perspective contempo-
rane asupra lumii medievale; 
Conceptul de normă” (Pitești, 3-4 
decembrie 2010); explorarea simili-
tudinii dintre raportul lui Ockham cu 
semantica medievală și raportul 
teoriilor deflaționiste ale adevărului 
cu semantica inflaționistă 

Prezentarea lucrării cu titlul: „Normativity 
in Ockham's Logic and Semantics” în 
cadrul Colocviului Internațional 
„Perspective contemporane asupra lumii 
medievale; Conceptul de normă” (Pitești, 
3-4 decembrie 2010); explorarea similitu-
dinii dintre raportul lui Ockham cu 
semantica medievală și raportul teoriilor 
deflaționiste ale adevărului cu semantica 
inflaționistă 

total  

4 

Redactarea articolului cu titlul 
SemnificaŃia expresiilor logice. 
Semantică logică şi interpretare si 
publicarea lui intr-o revista indexata 
in baze de date internationale 

Redactarea articolului cu titlul 
SemnificaŃia expresiilor logice. Semantică 
logică şi interpretare si publiarea lui in 
numarul 2(18) / 2011 al revistei 
“Symposion”, pe cale de aparitie (revista 
editata de Institutul Gh. Zane, Iasi si 
publicata sub egida Editurii Academiei 
Romane). 

partial Articolul nu a fost publicat la o 
revista indexata in baze de 
date internationale 

 
 

7. REZULTATE LIVRATE (IN PERIOADA DE RAPORTARE) : 
 

7.1. Participări la conferinŃe naŃionale: 
 
Titlul conferintei Data si locul 

desfasurarii 
Organizator Titlul lucrarii prezentate Calitate (autor, 

coautor etc.) 
     
     
     
     

 
7.2. Participări la conferinŃe internaŃionale 
 

Titlul conferintei Data si locul 
desfasurarii 

Organizator Tipul prezentării  
invitat/oral/poster 

Titlul lucrării, autorii, 
afilierea  

Perspective 
contemporane asupra 

lumii medievale; 
Conceptul de normă 

3-4 decembrie 2010, 
Pitești 

Universitatea din 
Pitesti, Facultatea de 

Litere 

Normativity in Ockham's Logic 
and Semantics 

Autor 

     
     

 
7.3. CărŃi publicate 
 

Titlul cărŃii Editură An apariŃie ISBN/ISSN Număr de 
pagini 

Calitate (autor, coautor, coordinator 
etc.) 
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7.4. Articole/Lucrări publicate: 
 

7.4.1. Lucrări publicate în reviste cotate ISI 
 

Autor(i) Titlul lucrării Revista Data apariŃiei ISBN/ISSN Pagini 

      
      
      

 
7.4.2. Lucrări publicate în reviste indexate în BDI 

 
Autor(i) Titlul lucrării Revista Data apariŃiei ISBN/ISSN Pagini 

      
      
      

 
7.4.3. Lucrări publicate în BDI 

 
Autor(i) Titlul lucrării BDI Data apariŃiei Adresa web 

     
     
     
     

 
7.4.4. Lucrări publicate în reviste româneşti recunoscute de CNCSIS 

 
Autor(i) Titlul lucrării Revista Data  

apariŃiei 
ISBN/IS

SN 
Pagini Indexarea revistei 

(B, B+, C) 
       
       
       

 
7.4.5. Lucrări publicate în volumele unor conferinŃe intenaŃionale 

 
Autor(i) Titlul lucrării Volumul Editor coordonator Data apariŃiei ISBN/ ISSN Pagini 

       
       
       
       

 
7.4.6. Lucrări publicate în volumele unor conferinŃe naŃionale 

 
Autor(i) Titlul lucrării Volumul Coord. Editura Data apariŃiei ISBN/IS Pagini 
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volum SN 

        
        
        
        

 
7.4.7. Alte publicaŃii (de popularizare/comunicare a științei) 

 
Autor(i) Titlul lucrării Revista/ 

cotidian 
Data apariŃiei ISBN/ISSN Pagini 

Florescu, Craita SemnificaŃia 
expresiilor logice. 
Semantică logică 

şi interpretar 

Symposion (acceptata spre 
publicare) 

  

      
      
      

 
 
7.5. Brevete depuse spre omologare: 
  

7.6. Brevete omologate: 
 

7.7. Cereri de finanțare/aplicații depuse: 
 

 
 

8. STAGII DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ÎN STRĂINĂTATE : 
 
Locul (instituŃia: universitatea, institutul de cercetări etc.) Perioada Numărul de 

săptămâni 
   
   
   
   

 
9. STAGII DE CERCETARE ŞI DOCUMENTARE ÎN łARĂ: 
 
 
Locul (instituŃia: universitatea, institutul de cercetări etc.) Perioada Numărul de 

săptămâni 
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10. PARTICIPĂRI ÎN ECHIPE DE CERCETARE ALE ALTOR PROIECTE:  
 

 
Proiectul  

(denumire şi cod proiect/nr. 
contract etc.) 

Programul Valoarea proiectului Calitatea 
(cercetător, 

asist.manager 
etc.) 

Perioada 

     
     
     
     

 
 
 
11. Publicațiile sau rezultatele apărute și raportate în urma cercetării finanțate prin proiectul 

POSDRU/89/1.5/S/63663 au menționat numele finanțatorului și numărul de contract: 
 

               DA (Selectați) 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA 
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT DE ACTIVITATE și în ANEXA 1 . 

 
 
 
 
Data completării:       Nume, prenume 
 
30/09/2011  (Selectați)        Florescu, Craita Ioana 
 

Semnătura 
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Secțiune destinată tutorelui cercetătorului post-doctoral: 
 
 
 
 
AVIZUL TUTORELUI PENTRU  
CONTINUAREA ACTIVITĂȚII DE CERCETARE:                                                                      (Selectați) 
  
 
 
 
AVIZUL TUTORELUI PENTRU VALIDAREA  
FINALĂ A ACTIVITĂȚII DE CERCETARE:                                                                                  (Selectați)  
(se bifează doar pentru ultimul raport de cercetare al bursei): 
 
 
 
Data avizării:         Nume, prenume 
 
30/09/2011  (Selectați)         Gavriluta, Nicu 
 

      Semnătura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA 

NU ESTE CAZUL 
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Anexa 1  
 

RAPORT DE CERCETARE 
(rezumat extins) 

 
 
1. Stadiul cunoașterii și cercetărilor în domeniu, la nivel internațional și național. Delimitări 

terminologice și conceptuale. Bibliografia relevantă în domeniul de cercetare. (max. 2 pag.) 
 

 Conceptele de bază ale acestei analize sunt cele de adevăr, traducere şi limbaj. Toate acestea 
implică mai mult sau mai puţin direct o altă noţiune – aceea de înţeles (sau „semnificaţie”), deoarece 
doar un enunţ înzestrat cu un înţeles poate fi adevărat, iar un limbaj constă din expresii dotate cu 
înţeles; de aceea, o traducere trebuie să fie o funcţie de la un limbaj la altul care conservă (pe cat este 
tehnic posibil) înţelesul entităţilor implicate în proces. Din toate aceste motive, chiar şi deflaţionismul 
(perspectiva în care se plasează această cercetare) este nevoit să admită în discuţie anumite vestigii ale 
acestui concept: atunci când vorbesc despre un enunţ în sensul analizei valorii sale de adevăr, enunţul 
nu poate fi luat decât aşa cum îl înţeleg eu. Aceasta chiar în ciuda concepţiei deflaţioniste conform 
căreia adevărul nu este un concept substanţial şi, ca atare, „condiţiile de adevăr” nu pot juca un rol 
important în teoriile semnificaţiei şi referinţei. 
 

Stadiul cercetării în domeniu și bibliografia relevantă 
1. Alfred Tarski 

Printre contribuțiile cele mai răsunătoare ale logicianului polonez se numără, în primul rînd,  ceea ce, 
ulterior, Vann McGee a numit „Tarski’s Commendment”: interdicţia dezvoltării semanticii unui limbaj în 
interiorul limbajul însuşi, obligativitatea alcătuirii unui metalimbaj pentru acest scop. Sistemul dezvoltat de 
Tarski în concordanță cu aceast principiu este, în continuare, unul dintre cele mai importante în dezvoltarea 
semanticii logice, logicianul polonez fiind considerat „părintele” deflaționismului. Deosebit de relevante 
sunt condiţia materială a adevărului versus condiţia formală a adevărului, definiţia nr. 23 a sistemului 
axiomatic dezvoltat de Tarski (definiția adevărului, condiția sa formală). Tarski s-a situat, însă, la modul 
explicit, în domeniul teoriei adevărului-corespondenţă. Scopul sistemului tarskian: explicitarea intuiţiilor 
care se află în spatele „concepţiei clasice, aristotelice, asupra adevarului”. 
Lucrări relevante pentru cercetarea mea:  
„The concept of truth in formalized languages” (1933), „The Semantic Conception of Truth and the 
Foundations of Semantics“ (1944) 

2. Frank P. Ramsey 
Ramsey a fost cel dintîi care a articulat concepţia adevărului-redundanţă, conform căreia „adevărul nu 
este decît o unealtă pentru discotare”: a adăuga „este adevărat” unui enunţ nu îi îmbunătăţeşte 
profunzimea sau înţelegerea. La Ramsey, adevărul şi referinţa propoziţională nu sînt noţiuni 
independente, necesitînd o analiză separată; mai exact, adevărul depinde de, şi trebuie definit via 
referinţă, nu invers. 
Lucrare relevantă pentru cercetarea mea:  
On Truth, Original Manuscripts Materials (1927 – 1929) from the Ramsey Collection at the 

University of Pittsburgh, editată de Nicholas Rescher and Ulrich Majer 
3. Peter F. Strawson 

Conform lui Strawson, sîntem obligaţi să folosim conceptele de bază, de bun-simţ, despre corp, 

persoană, spaţiu, timp, cauzaţie, semnificaţie şi adevăr. Sarcina concretă a metafizicii este aceea de a 
descrie aceste notiuni indispensabile şi interconexiunile lor. Nu există un nivel raţional „mai de bază”, 
sau „cert”. Pot spune „Este un fapt că P” în loc să spun simplu „P”, însă prima aserţiune nu introduce 
nici o entitate nouă, sau o informaţie nouă faţă de cea de-a doua („teoria faptelor-redundanţă”). 
Lucrări relevante pentru cercetarea mea:  
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“On Referring” (1950), “Truth” (1950), “Meaning and Truth” (1969) 
4. Donald Davidson 

După Davidson, dezvoltarea unei abordări a teoriei semnificaţiei care să fie adecvată la limbajul 
natural. Semnificaţia este înţeleasă cel mai bine via conceptul de adevăr. Structura de bază a oricărei 
teorii adecvate a semnificaţiei este cea dată de o teorie formală a adevărului. O teorie a semnificaţiei 
pentru un limbaj este o teorie care să ne permită să generăm pentru orice propozitie o teoremă care să 
specifice semnificaţia acelei propoziţii 
Lucrare relevantă pentru cercetarea mea:  
“The folly of Trying to Define Truth.” (1996) 

5. Paul Horwich 
În cel mai direct spirit deflaționist, după Horwich predicatul adevărat există exclusiv pentru o 
necesitate logică: discotarea. Conceptul utilizat: judecăţi, nu propoziţii (propositions resp. sentences). 
Este reprezentantul consacrat al teoriei minimaliste a adevărului. Scopul cercetării lui Horwich: (1) sa 
clarifice structura şi funcţionalitatea „instanţelor necontroversate ale schemei de echivalenţă”; (2) să 
arate că aceste propoziţii (judecăţi) spun tot ce este de spus despre adevăr, din orice punct de vedere 
Lucrări relevante pentru cercetarea mea:  
Truth (1990), “Norms of Truth and Meaning” (2002) 

6. Michael Dummett 
Dummett pare a îmbrățișa o perspectivă realistă: principiul bivalenţei (definitoriu pentru orice tip de 
realism), conform căruia orice purtător de adevăr (propoziţie, enunţ sau judecată) este ori adevărat, ori 
fals. Însă Dummett este un anti-realist: respinge tocmai acest principiu al bivalenţei (şi, prin acesta, 
realismul). În cercetarea sa, accentul se pune pe asertabilitate şi verificabilitate. Are o concepţie 
înrudită cu idealismul şi teoria adevărului-coerenţă. 
Lucrări relevante pentru cercetarea mea:  
“Truth” (1959), Truth and Other Enigmas (1978), Thought and Reality (2006) 

7. Hartry Field 
Hartry Field este autorul unui studiu apreciat drept revoluționar de către logicienii contemporani: 
Saving Truth from Paradox, apărută la sfărșitul anului 2008. Discuțiile pe marginea acestei lucrări 
sunt în continuă desfășurare. Lucrarea propune o soluție inedită la paradoxul mincinosului, în 
încercarea de a păstra intuițiile naturale cu privire la conceptul de adevăr, sacrificând minimal 
principiul terțului exclus din logica clasică. 
Lucrare relevantă pentru cercetarea mea:  
Saving Truth from Paradox (2008) (alături de recenziile lui McGee, Restall, Shapiro și răspunsurile 
lui Field din „Philosophical Studies”, 2010) 

8. Dorothy Grover 
Grover este inițiatoarea conceptului deflaționist de proenunţ, prin analogie cu pronume - și, cu aceasta, 
alături de coautorii lucrării de referință, inițiatoarea ramurii deflaționiste numită „prosentențialism”. 
Lucrare relevantă pentru cercetarea mea:  
(cu Joseph Camp şi Nuel Belnap) “A prosentential theory of truth” (1975) 

9. Volker Halbach 
Halbach este inițiatorul discotaţionalism modalizat: infinitatea de enunţuri T ale doscotaţionalismului 
material este înlocuită cu un singur principiu, conform căruia enuţurile discotaţionale sînt „truth-
analytical” (analitice din punctul de vedere al adevărului); este un tip special de analiticitate, bazat nu 
pe proprietăţile fundamentale ale conceptului, ci în special pe simplul fapt că adevărul este 

discotaţional, „înţelesul” său fiind deja postulat de lista completă a enunţurilor discotaţionale. 
Lucrări relevante pentru cercetarea mea:  
(cu Leon Horsten) Semantics and Deflationism, unpublished Habilitationsschrift (2001), 
„Axiomatizing Kripke’s Theory of Truth“ (2006), „Reducing compositional to disquotational 
truth” (2009),  
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2. Obiectivele generale ale proiectului. (max. 1/2 pag.). 
 
 
Pornind de la Convenţia T şi ulterioara definiţie recursivă a adevărului, voi relativiza 

teoria tarskiană la predicatul „tr“ introdus de Hannes Leitgeb şi voi construi o teorie „T(tr)“ 
care va fi interpretabilă în teoria tarskiană şi care, astfel, va da o reprezentare unificată a 
adevărului şi traducerii, funcţionând eficient împotriva paradoxurilor şi creând posibilitatea 
aplicării teoriilor deflaţioniste ale adevărului asupra limbajelor străine celui în care este 
formulat teoria. Această abordare este interesantă, pe de o parte, la etajul formal, 
contracarând critici precum cea dezvoltată de Stewart Shapiro şi lansând posibilitatea unei 
omogenizări a teoriilor tarskiene şi non-tarskiene asupra adevărului. Pe de altă parte, la 
nivel informal, chestiunea limbajelor străine este supărătoare datorită limitărilor 
conceptuale pe care le-ar impune deflaţionismului imposibilitatea pronunţării unui verdict 
asupra unui enunţ dintr-un limbaj străin, în contextul refuzului deflaţioniştilor de a accepta 
compromisurile semantice care atenuează, în mod obişnuit, această problemă. 

De asemenea, proiectul meu își propune cercetarea consecințelor semantice concrete 
ale concepției discotaționaliste, în baza rezultatului pe care l-am obținut în teza de doctorat 
cu titlul „Problema interpretării în perspectiva logicii formale”, conform căruia 
„reminiscențe semantice” pot fi detectate în cele mai formale aspecte ale unui sistem de 
logică formalizată. Astfel, un al doilea obiectiv major este dat de testarea concluziei 
intermediare conform căreia, pentru a-și păstra utilitatea și îndreptățirea, adevărul 
discotaționalist nu poate fi „deflat” în întregime. Ca ultim obiectiv, acest proiect își 
propune să cerceteze efectele implicate de nucleele de investigație menționate  asupra 
conceptului logic și natural de traducere, precum și consecințele lor logice, semantice și 
hermeneutice. 
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3. Metodologia utilizată (max. 1 pag.). 
 
 
 

Cercetarea se realizează prin analiza sistematică a temei avute în atenție și prin testarea logică 
a rezultatelor obținute. 
 

I. Privire generală şi context  

al teoriilor deflaţioniste ale adevărului şi traducerii  

în logica modernă 

- Problematica adevărului în logică; contextualizarea discuţiei 
- Teoria tarskiană a adevărului 
- Noţiunile care vor fi luate în atenţie; structura limbajului formalizat ce va fi utilizat mai departe 
- Reacţii la teoria tarskiană a adevărului 
- Tarski în contextul deflaţionismului 
- Sistematizarea teoriilor deflaţioniste (Ramsey; Strawson; Davidson; Horwich; Dummett; Field; 
Grover; Halbach)  
- Noţiunea de „traducere” în cadrul logicii formale şi al limbajelor naturale 

II. Traducere şi paradox 

- Dificultăţi întîmpinate de Tarski şi deflaţionişti; tratate critice asupra deflaţionismului; teorii 
non-tarskiene ale adevărului 
 
- Analiza posibilității de integrare a adevărului deflaționist în anumite teorii ale semnului 
contemporane 

(Până aici a evoluat proiectul de cercetare în acest prim an) 

 

- Dificultăţi întîmpinate de teoriile traducerii în cadrul logicii formale (Leitgeb, Halbach, Field, 
McGee) şi al limbajelor naturale  (Quine; Shapiro; Field) 
- Soluţia propusă: o teorie a traducerii bine constituită, care va rezolva multe dintre aceste 
dificultăţi 

III. Traducere şi adevăr 

- Teorii moderne ale traducerii în filosofia analitică şi logică (Leitgeb, Halbach, Field, McGee) 
- Aplicarea traducerii asupra teoriei tarskiene a adevărului (unul din punctele centrale ale lucrării) 
- Sistematizarea şi verificarea rezultatelor (constituirea unei teorii simultane a adevărului şi 
traducerii; posibilităţi de unificare ale teoriilor tarskiene şi non-tarskiene ale adevărului, cu 
ajutorul aplicaţiei construite în acest proiect) 

IV. Relevanţă hermeneutică 

- Corelarea semanticii logice cu alte direcţii ale gîndirii filosofice; accentul pe semiotică şi 
hermeneutică 
- Consecinţe filosofice ale teoriilor deflaţioniste ale adevărului: mai este posibil ca adevărul să 
funcţioneze drept obiect al meditaţiei filosofice? Interpretare şi adevăr în contextul unei semantici 
deflaţioniste 

 
 

4. Rezultatele obținute și diseminarea acestora (impactul, relevanța și aplicabilitatea 
rezultatelor) (max. 1 pag). 
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• Comunicarea știintifică cu titlul: „Normativity in Ockham's Logic and Semantics”, 

prezentată în cadrul Colocviului Internațional „Perspective contemporane asupra lumii 

medievale; Conceptul de normă” (Pitești, 3-4 decembrie 2010) 

• Studii finalizate sau în curs de finalizare: „Meaning and Truth in Logic”; „Carnap and 

Kripke Semantics”; „The Meaning of Logical Expressions II”; studiu pe cale de 

publicare: „Semnificaţia expresiilor logice. Semantică logică şi interpretare” 

• Parcurgerea temei I din planul proiectului de cercetare -  “Privire generală şi context al 

teoriilor deflaţioniste ale adevărului şi traducerii în logica modernă” și a temei II (primul 

subcapitol împreună cu subcapitolul nou-anexat). 

 

Relevanța rezultatelor obținute 

 

Rezultatele parțiale obținute până în momentul de față constau, în primul rând, în 

consolidarea și fundamentarea premisei proiectului de cercetare. Premisa este deosebit de 

relevantă datorită importanței problematicii ce caracterizează sau însoțește conceptul de 

adevăr în filosofie și logică, precum și datorită actualității, utilității și eleganței accepției 

adevărului ca simplă unealtă pentru discotație. In acest context, atât concluzia preconizată a 

proiectului, cât și dezvoltarea subcapitolului nou-anexat (referitor la integrarea teoriilor 

semnului în analiza adevărului deflaționist) sunt relevante prin amendările / completările unor 

concepții logico-filosofice puternice și de mare actualitate. 


