CV PROFESIONAL
CIOACA Adrian
(ultima actualizare 23.01.2014)
1. Numele: Cioacă
2. Prenumele: Adrian
3. Data naşterii:15.12.1938
4. Locul naşterii:Braşov, jud. Braşov, România
5. Adresă e-mail: acioaca@gmail.com
6. Adresă web:7. Limbi cunoscute
- Română (maternă)
-Franceză (avansat)
-Engleză (mediu)
8. Studii universitare:
Institutia
Perioada: de la (luna, anul) până la (luna anul)
Grade/diplome
Fac.Geol.-Geogr.U.Buc. 10. 1957 – 07. 1962
Diploma universitară
Spec.Postuniv. UAIC.I. 03.1966 – 04.1966 și 03.1967 – 04.1967
Atestat
9 Titlul stiintific: doctor în geografie din 04. 1993, Univ. ”Al.I.Cuza”, Iași
10. Experienta profesională:
După obținerea diplomei de licență prin repartiție guvernamentală angajat la Inst.Pedagogic București
Perioada:de la (luna,
Instituția
Funcția
Descrierea disciplinelor
an) până la (luna, an)
10. 1962 – 09. 1967
Inst. Pedag. Buc.
preparator
Geogr. Fiz. Gen.; Geomorfologie
09. 1967 – 10. 1972
Inst. Pedag. Buc.
asist. titular
Geogr. Fiz. a Rom.; Geomorfologie
10. 1972 – 08. 1977
Univ. Bucuresti
asist. titular
Geogr. Fiz. a României; Geomorf.
08.1977 – 12. 1978
Inst. Geografie
geograf
Realizarea de hărti geomorfologice
12. 1978 – 12. 1982
Inst. Geografie
geograf princ. Stud. geogr. rezerv. natur.România
12. 1982 – 10. 1990
Inst. Geografie
cercetător st.
Cartografierea risc geomorfologic
10. 1990 – 06. 1993
Inst. Geografie
cerc. st.princ.
Hazarde natur. în Carpati/Subcarp.
06. 1993 – 11. 1995
Inst. Geografie
cerc. pr. gr. 3
Geomorf. în sistematiz. localitătilor
11. 1995 – 06.1997
Inst. Geografie
cerc. pr. gr. 2
Geomorf. în reabilitarea ecologică
06. 1997 – 06.2001
Inst. Geografie
cerc. pr. gr. 1
Geomorf. în areale cu mediu critic
10. 1998 – 04.2003
Univ.”Spiru Haret” Conf. univ.tit. Geomorf. Structurală Cart. Geomorf
04.2003 – .09.2009
Univ. “Spiru Haret” Prof. univ. tit. Geogr. Reg.-Câmpii; Probl.
Spec.Geom
10.2009 - in prezent
Univ. “Spiru Haret” Prof.univ.asoc. Met. Cerc. Geogr. Reg.;
Geogr.Mediu; Analiza unei Regiuni.
de Dezvoltare din Romania: Carpații
C.N.A.S. sect1,Buc pensionar
Din dec. 2012 nu mai colaborez
11. Vechimea neîntreruptă în muncă: 49 ani şi 10 luni, din care
la Institutul Pedagogic Bucuresti, 10 ani
la Universitatea Bucuresti 5 ani
la Institutul de Geografie al Academiei Romane 23 ani
la ultimul loc de muncă, Universitatea ”Spiru Haret” 14 ani (din care ultimii 3 ani asociat)
12. Activitate didactica

- În prima etapă, în cadrul Institutului Pedagogic din Bucuresti, facultatea de istoriegeografie, catedra de geografie, am efectuat lucrări practice şi seminarii la geografia fizică
generală; geografia continentelor şi cartografie şi topografie; geomorfologie şi geografia
continentelor.Ulterior, după ce am fost transferat în interes de serviciu la Fac. de GeologieGeografie a Universitătii din Bucuresti, am continuat la disciplinele Geografia Fizică a
României şi Geomorfologie până la 31.08.1977. În această perioadă, am elaborat și o serie de
hărţi didactice şi materiale ajutătoare la lecţiile de geografie (seturi diapozitive şi texte
explicative).

- În cea de a doua etapă, 1993-1995, am susţinut și ore de seminar şi lucrări practice la
disciplina geomorfologie, la Universitatea Ecologică; curs şi seminar la disciplina Geografia
turismului şi Geografie economică mondială la Universitatea Româno-Americană facultatea
de Economia turismului intern si internațional (1994-1997). Deasemenea între 1993 şi 1997,
am predat prin cumul de funcţii, ca profesor-asociat, disciplinele Geografia Fizică a
României şi Geomorfologie la Universitatea Dacia din Buzău, facultatea de geografia
turismului.
- Începând din 1997 am predat la Universitatea “Spiru Haret“, facultatea de geografie, prin
cumul de funcţii: lector, disciplina Biogeografie (curs şi seminar) și seminar&lucrări practice
la Geomorfologie Generală. După octombrie 1998, am fost încadrat prin concurs pe postul de
conferenţiar universitar, predând cursuri de Biogeografie şi Curs special de geomorfologie
(ambele curs şi lucrări practice), iar din 1999, când m-am încadrat cu cartea de muncă la
această facultate, am predat disciplinele Geomorfologia României, Fenomene geomorfologice
de risc şi Geografia Regională a României. Din anul universitar 2002/2003, am predat
Probleme speciale de Geomorfologie şi Geografia Regională a României iar între 2009-2012,
Metodica cercetărilor geografice; Analiza unei regiuni de dezvoltare – Carpații pentru ciclul
licență și masterat. Menţionez că din iunie 2000, am activat pana in 2009 şi în Consiliului
Profesoral al facultăţii de geografie din Universitatea “Spiru Haret“, iar pentru o perioadă de
un an, in 2008, ca decan al facultăţii de geografie și geografia turismului. Din 2009 am ieșit la
pensie unde îndeplinesc sarcini legate de bunul mers al facultăţii de geografie.
- În paralel, am preda ca profesor-asociat la USAMV București, Facultatea de Horticultură,
secţia de Arhitectură peisageră, cursul de Geografia peisajelor, intre 2003 și 2007; în anul
2001, am fost invitat ca profesor-asociat la cursurile Şcolii de Vară a Institutului de Geografie
al Academiei Române ce s-au desfăşurat la staţiunea de cercetări Pătârlagele (judeţul Buzău),
unde am expus tema: Probleme de geomorfologie dinamică şi fenomene geomorfologice de
risc din orizontul local, însoţită de aplicaţii practice pe teren.
- În anul 2002, în perioada 25 octombrie – 20 decembrie, am susţinut ca profesor-invitat al
Universităţii “Sophia Antipolis“ Departamentul de Științe ale Terrei, din Nice (Franţa)
următoarele cursuri:
- anul II (deug 1 şi 2): factorii de mediu şi rolul lor în declanşarea proceselor
geomorfologice; fenomene geomorfologice de risc;
- anul III (licence): hărţile de risc geomorfologic; principii şi metode; aplicaţii;
- anul IV (maîtrise): evaluarea vulnerabilităţii spaţiului montan, colinar şi litoral faţă de
procesele geomorfologice; cartografierea categoriilor de risc - factor limitativ în gradul de
acoperire a teritoriului;
13. Activitatea științifică

Întreaga mea activitate ştiinţifică s-a desfăşurat în mai multe etape după cum urmează:
- între 1962 şi 1970, ea s-a circumscris perioadei de asimilare a metodelor de cercetare pe
teren şi de documentare impusă de teme specifice geografiei fizice. Am valorificat prin
publicare în 1967 rezultatele cercetărilor pe teren ce mi-au revenit din planul de cercetare al
catedrei de geografie a facultăţii de istorie-geografie dar și din Institutul de Geografie:
analiza loessului din Dobrogea de Nord şi cartarea proceselor de versant din sectorul
făgărăşan al Carpaţilor Meridionali, alunecările de teren de la Slănicul Buzăului.
- între 1970 şi 1977, după înscrierea mea la perfecţionarea prin doctorat, preocupările s-au
diversificat, îmbinând atât teme din cadrul planului de cercetare a catedrei de geografie
(cercetări de istorie şi geografie în Depresiunea Baia, sau pe valea superioară a Prahovei,
geografia turismului) apoi după 1972 în catedra de geografie fizică a Facultăţii de GeologieGeografie (studiul geografic al depresiunilor intramontane; condiţiile geomorfologice ale
amenajărilor rurale; relieful structural şi petrografic) cât şi subiecte ce reflectau noile mele
preocupări (studii geomorfologice în spaţiul Munţilor Perşani).În această etapa, au fost

-

consemnate şi primele mele participări la teme de cercetare aplicativă contractuală: cartarea
pantelor la scara 1:25 000 pentru regiuni colinare şi de câmpie, beneficiar IGFCOT, 1975;
harta răspândirii alunecărilor din sudul României scara 1:400 000, beneficiar IGPSMS,
1976; ridicări topografice ale haldelor şi excavaţiilor din bazinul carbonifer Gârla-Rovinari,
în vederea analizei scurgerii subterane prin metoda trasorilor, beneficiar MMPGG, 1976;
între 1977 şi 2009 activitatea de cercetare s-a intensificat prin participarea la temele de
cercetare ale Institutului de Geografie, inclusiv la contractele de cercetare ştiinţifică. Astfel,
am participat la cercetări de teren legate de evaluarea şi valorificarea resurselor de cărbuni
din bazinul Aninei sau din nordul Olteniei, ale rezervelor de apă sărată de la Ocna Șugatag
şi Coştiui, cercetări geografice privind sistematizarea localităţilor din spaţiul montan şi
subcarpatic. Între 1978 şi 1989, am participat la teme prioritare din planul de cercetare al
Institutului de Geografie: elaborarea hărţilor la scara 1:200 000 – harta geomorfologică (14
foi) dar şi Studiul geografic al rezervaţiilor naturale din România (46 de rezervaţii din
judeţele Braşov, Covasna, Harghita, Suceava, Maramureş, Sălaj, Bihor şi Dâmboviţa). După
1979, odată cu lansarea cercetărilor în vederea elaborării vol. I şi III ale Tratatului de
Geografie a României şi includerea mea printre membrii Comitetului de redacţie a
volumului IV, în programul de cercetare au devenit prioritare noi direcţii precum relieful
structural şi petrografic, studiul geografic al munţilor Bodoc, Baraolt şi Perşani, studiul
fizico geografic al Subcarpaţilor Vrancei. Am continuat cercetările în cadrul unor contracte
cu terţi beneficiari privind impactul activităţilor antropice asupra factorilor de mediu din
bazinele mici din Subcarpaţii Getici şi Piemontul Getic, din Subcarpaţii Buzăului. După
1990 şi până în 2010, am realizat cercetări în vederea evaluării riscului geomorfologic şi a
vulnerabilităţii aşezărilor omeneşti din Subcarpaţii Getici şi Piemontul Getic. În cadrul
acestui program am realizat în colaborare un bogat material cartografic şi ilustrativ cu
caracter ştiinţific prin care au fost consemnate mai multe principii de cartografiere a
hazardelor naturale şi riscurilor geomorfologice. Am extins cercetările întreprinse până
acum asupra valorificării resurselor de subsol din Depresiunea Cămârzanei, din Subcarpaţii
Prahovei. Tot după 1990 am condus 3 granturi având ca obiect de cercetare: reabilitarea
terenurilor degradate în urma exploatării lignitului din Nordul Olteniei; evaluarea arealelor
degradate din judeţele Prahova şi Argeş şi un contract de cercetare cu C.J.Braşov, privind
starea ecosistemelor din arealele naturale ocrotite din judeţul Braşov. În concordanţă cu
tendinţele geografiei contemporane, am abordat ca temă de cercetare rolul cunoaşterii
geomorfologice a terenurilor în vederea asigurării dezvoltării durabile a localităţilor rurale
din mai multe unităţi de relief din România. În perioada 2004 – 2007 am colaborat la două
Granturi ale Universității Româno-Americane, conduse de prof. Dr. Mihaela Sodia Dinu.

14. Activitatea publicistică
În țară, am publicat personal 2 volume, iar la altele 6 sunt coautor. De asemenea am contribuit cu mai
multe capitole la 3 tratate de specialitate (Geografia României) și la 3 volume tematice conferințelor
internaționale organizate în România. Peste hotare, am publicat în colaborare, Romanian Carpathian
Landscapes and cultures,(cap. 16 din vol. Landscapes and societies–Selected cases, Editors:

Martini, I. Peter & Chesword Warth) Springer Science - Business Media B.V., Dordrecht,
Netherlands, 2010. Am publicat în România un număr de 111 articole științifice (din care în
32 sunt singur autor, în 24 sunt primul autor și 55 în colaborare); 12 articole în reviste de
specialitate din strainatate (din care 1 sunt singur autor, 10 primul autor si 1 colaborator). De
asemenea, am contribuit la activitatea educațională cu 150 articole publicae in revista Terra
Magazin și 4 articole de popularizare a cunoștințelor geografice în presa centrală. Sunt în curs
de apariție un număr de 2 articole științifice peste hotare și 2 în revista Terra Magazin.
15. Participări la manifestații științifice

34 simpozioane naţionale de geomorfologie; 7 congrese şi conferinţe naţionale ale Societăţii
de Geografie din România; peste 80 de sesiuni ştiinţifice anuale ale universităţilor din
Bucureşti, Iasi, Cluj, Oradea, Suceava, Timişoara, Târgovişte, Sibiu, Constanţa, sau ale

Academiei Române; Conferinţa departamentală a naturaliştilor din Champagne-Ardenne mai
1999; workshopurile italo-române de la Cluj, Camerino, Oradea, Firenze, Bucuresti, Bari,
Suceava, Camerino, Modena, Mangalia, Gand, Brașov, Paris; Conferinta internaţională de
geomorfologie a regiunilor aride si semiaride de la Konya, 2000 şi de la Izmir 2002; precum
şi la Conferinţele internationale de Geomorfologie (a IV-a la Bologna şi a V-a la Tokyo) şi
Conferinţele Carpato-Balcanice de la Băile Herculane şi Krakow.
Am prezentat astfel peste 110 de comunicări ştiinţifice din care în 78 am fost singurul autor,
la sesiunile ştiintifice ale tuturor centrelor universitare din tara, la toate simpozoanele si
conferintele nationale de specialitate după 1964, precum si peste 50 conferinte si lectii de
sinteză prezentate în cadrul activitătilor de perfectionare a cadrelor didactice la inspectoratele
școlare judetene. În străinătate am prezentat 18 comunicări (în 8 am fost singurul autor).
16. Asociații profesionale

Din anul 1962 sunt membru al Societătii de Geografie din România; din 1990, al Asociatiei
Geomorfologilor din România unde între 2006-2009 am fost vicepreşedinte. Am participat ca
membru invitat însă şi la activităţi ce s-au desfăşurat sub egida Asociatiei Internationale de
Geomorfologie, iar din 2007 și în prezent, membru in Conmitetul de Referenti ai revistei
online Physio-Géo - Géographie Physique et Environnement: http://physio-geo.revues.org
hébergée par Revues. org/Cléo, CNRS, Paris.

