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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  CIANGĂ NICOLAE 
Adresă(e) 5-7, Clinicilor,  Cod poştal 410087, Cluj-Napoca, Romania  

Telefon(oane) +4 064 59 61 16; 064 57 32 93 Mobil: 0722.34 47 72 
Fax(uri) +4 064 59 79 88 

E-mail(uri) cianga@geografie.ubbcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi)  română 
  

Data naşterii 22 noiembrie 1947 
  

Sex  bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 
Geografie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1997-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, Prodecan al Facultăţii de Geografie, Şeful Catedrei de Geografie Umană 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular al cursurilor: Geografia umană a României, Geografia turismului în România, Amenajare 
turistică, Tipuri şi modele de amenajare turistică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 Învăţământ superior / cercetare ştiinţifică 

Perioada Martie 1991 – noiembrie 1997 
Funcția sau postul ocupat Şef de lucrări, conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare, titular al cursurilor Geografia economică generală, Metodica 
cercetării în Geografia umană 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 Învăţământ superior 

Perioada 1990-martie 1991 
Funcția sau postul ocupat Cercetător principal I 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Filiala Cluj, str. Republicii, nr. 5, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 Cercetare ştiinţifică 

Perioada 1971-1990 
Funcția sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică 
Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Filiala Cluj, str. Republicii, nr. 5, Cluj-Napoca şi Universitatea „Babeş-Bolyai” 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Vechime la locul de muncă 
 

  Cercetare ştiinţifică şi activitate didactică universitară 
   40 ani 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 1966-1971 
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline aparţinâd domeniului Geografie/ competenţe specifice absolvenţilor din domeniu, anul V, 
specializarea Geografie economică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Printre primele universităţi la nivel naţional 

  
Perioada 1975-1991 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Geografie 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Program individual de pregătire doctorală în domeniul Geografiei/documentare bibliografică, cercetare 
la teren, elaborare parţială şi finală pentru susţinere în 1991 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Bulevardul Carol, nr. 20 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Printre primele universităţi la nivel naţional 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba maternă: Română 
  

Limba străină cunoscută Limba franceză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1  C1  C2  C2  C2  

Limba engleză            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
Implicare în echipe de cercetare, coordonator de proiecte şi programe de cercetare, autor şi coautor 
de numeroase articole şi cărţi 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
Activităţi de manageriat în cadrul Facultăţii de Geografiei şi Catedrei de Geografie Umană 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
Nu sunt semnificative 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
  Competenţe de utilizare a calculatorului Word şi Excel 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
Nu este cazul 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite.  
Consultanţă în domeniul Geografiei turismului 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria.  
.Da, din 1992 
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Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc.  
Publicaţii: 20 de volume, singur sau în colaborare, peste 100 de articole ştiinţifice, din care 15 în 
străinătate 

  

 

   Anexe  
Expert de tip A  
 
 
 
 
1. Organizarea unei intalniri cu partenerii implicati in proiect 

  
- Participare la prima întâlnire cu partenerii implicați în proiect; 
- Contribuții la detalierea programului general de derulare a proiectului 

 
2. Organizarea unei conferinte in care se va lansa proiectul 
 
- Participarea la definitivarea structurii Conferinței de lansare a proiectului 
- Contribuții la elaborarea listei de participanți; 
- Participare și implicare în organizarea Conferinței de lansare a proiectului  

 
3. Achizitia de materiale consumabile si echipamente necesare desfasurarii activitatilor din primele 
12 luni 
 
‐ Participare la procesul privind achizițiile de materiale consumabile și echipamente 

 
4. Realizarea unui studiu privind gradul de insertie pe piata muncii a absolventilor din domeniu 

 
‐ Documentare în vederea elaborării studiului; 
‐ Participare la elaborarea și definitivarea metodologiei de lucru, inclusiv a structurii studiului; 
‐ Analiza rezultatelor intermediare; 
‐ Elaborarea unei părți din studiul diagnostic, care va fi stabilită după definitivarea structurii; 
‐ Alte activități de concepție și de rafinare a studiului 

 
5. Organizarea unei campanii de informare in toate facultatile de geografie din universitatile de stat 
din tara.   
 

‐ Diseminarea rezultatelor la nivelul unui centru universitar care va fi stabilit ulterior, prin 
participări la întâlniri cu cadre didactice, studenți și asociații profesionale. 

‐ Contribuții la realizarea materialelor de prezentare 

   

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

25.02.2011                                                                  Prof.univ.dr. Ciangă Nicolae 
     Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 


