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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Damian Gheorghe Stefan 
Adresă(e) Strada Dr. Victor Babes 62A 430083 Baia Mare  

 
Telefon(oane)  Mobil: 0741-940088 

Fax(uri)  
E-mail(uri) gheorghe.damian@uaic.ro 

  
Naţionalitate(-tăţi) ROMANA 

  
Data naşterii 03. 03. 1955 

  
Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Alexandru Ioan Cuza" Iasi University within the PhD School of Geoscience and Environmental Sciences 
Activități didactice și de cercetare 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Inginer stagiar 1980-1983, Cercetător știintific 1983-1991, Şef de lucrări (1991-1997), 
Conferenţiar (1997-2004), Profesor univ. dr. din 25. 02. 2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar, Profesor indrumator de doctorat din anul 2009 la Scoala doctorala de 
GEOSTIINTE de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași 

Activităţi şi responsabilităţi principale Director Departament de Cercetare 2009 – prezent 
Secretar Stiintific Universitatea de Nord Baia Mare, Martie 2004 – Martie 2008 
Decan Facultatea de Mine si Metalurgie: Februarie 1997-Februarie 2004 
 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de prospectiuni geologice Baia Mare 1980-1983, Institutul de cercetari si proiectari miniere Baia 
Mare1983-1991, Universitatea de Nord Baia Mare 1991-2012 
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ NAPOCA CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE 2012-present 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Titular al cursului de Ştiinţa Solurilor, Geologie Ambientală, Resurse si mediul inconjurator 
Monitorizarea integrata a mediului. 
 
Membru in comisia 1 ARACIS Stiinte exacte si stiinte ale naturii in perioada 2010-2019 
 
Membru CNFIS in perioada 2005-2010 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 15.09.1975-15.07.1980 Universitatea Bucureşti Inginer Geolog-Geofizician; 1.03.1989-1.17.1996, 
Universitatea Bucureşti, Doctorat in Geologie 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Geologie din anul 1996 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Geologică şi geofizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMANA 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de interactiune cu grupuri sociale diverse 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de coordonare a unor grupuri profesionale si de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Domeniile de competenţă sunt: stiinta solurilor, resurse minerale si mediul inconjurator, mineralogia 
solurilor, stabilizarea şi remedierea solurilor poluate cu metale grele. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Pachetul de programe MSOffice 

  

Competenţe şi aptitudini artistice NU 
  

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator CNCSIS, Evaluator ARACIS, Evaluator PNCDII 
  

Permis(e) de conducere  
  

Informaţii suplimentare 
 

 

Domeniile de cercetare sunt urmatoarele: mineralogia zacamintelor, zacaminte neferoase, 
metalogenie. Geochimia solurilor poluate si evaluarea impactului activitatilor din industria miniera si 
metalurgica asupra mediului inconjurator. Depoluarea solurilor contaminate cu metale grele. 

Activitatea didactică 
 

Activitatea didactică ce s-a desfăşurat timp de 30 ani în învăţământul superior prin predarea mai 
multor discipline din domeniul stiintelor pamantului si ale mediului. Evoluţia activităţii didactice s-a 
desfăşurat trecând, pe rând, prin concurs, de la poziţia de şef de lucrări (1991-1997), la cea de 
Conferenţiar (1997-2004) şi la cea de profesor univ. dr. numit în funcţie cu decizia nr 3895/25.05.2004 
începând cu data 25. 02. 2004, poziţie pe care o ocup şi în prezent. Sunt indrumator de doctorat numit 
prin decizia 10/29.01.2009 a Universității ″Alexandru Ioan Cuza″ Iasi, Scoala doctorala de Geostiinte si 
Stiinta mediului. 
 

Activitatea de cercetare Activitatea de cercetare s-a concretizat prin participarea la realizarea a 5 granturi de cercetare pe 
plan naţional, a trei granturi internaţionale şi a 7 contracte naţionale. Acestea sunt prezentate in lista de 
lucrari. Activitatea de cercetare se desfăşoară în special în cadrul Centrului de Cercetare de Stiintele 
Pamantului si ale Mediului şi Dezvoltare Durabilă din Centrul Universitar Nord din Baia Mare, 
Universitatea Tehnica din Cluj Napoca. 

Contribuţia ştiinţifică Până în prezent am publicat 4 cărţi şi cursuri, toate cu ISBN şi la edituri acreditate CNCSIS la 
care sunt prim autor şi la trei unic autor. Am publicat 34 articole cotate ISI, la care se adauga 83 articole 
publicate in volumele unor manifestari stiintifice internationale in reviste incluse in baze de date 
internationale.  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Recunoaştere pe plan national şi 
inernational 

 

Indice Hirch: 12. Numărul total de citări in Web of science = 462 fără autocitări=418 
Sunt redactor şef al revistei Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, care este 
revistă cotata ISI. 
Activități ştiinţifice în cadrul unor granturi de cercetare internaţională în colaborare cu: Departement of 
Eath Sciences of Cambridge University, Universite III Marseille, Academia de Știinte din Rusia. 
Publicarea unor articole impreună cu cercetători de la universitati din alte tari demonstreaza prestigiul 
international câștigat ca urmare a activității știintifice și de cercetare. Am colaborat la diverse articole ( 
vezi lista de lucrari) cu Prof dr. Prof dr. Jean-Jacques Cochemé, from III d´Aix Marseille Paul Cezanne 
University, Prof. dr. Béatrice Ledesert, de la Universitatea Cergy- Pontoise (Franta) şi prof. dr. Peter 
Leggo de la Universitatea Cambrigde, Nigel Cook de la Universitatea din Oslo si Universitatea Adelaide 
Australia.  

  
  

Anexe 
 

 
 
 
  23. 04. 2021       Prof.dr. Damian Gheorghe 

            


	Limba franceză
	Limba engleză

