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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 
 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume CORNELIU IAŢU 

Adresă(e) STR. N.BELDICEANU NR.5, IASI, 700374, ROMÂNIA 

Telefon(oane) Fix: +40 232 20 1493 Fix: +40 232 20 1493 Fix: +40 232 20 1493 

Fax(uri) +40 202 201474 

E-mail(uri) ciatu@uaic.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 9 decembrie 1964, Miorcani – județul Botoșani 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă / Domeniul 
ocupaţional 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie, 
Departamentul de Geografie, Profesor universitar - poziţia 1 în Statul de funcţii al 
Departamentului de Geografie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Septembrie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursurile de: Aménagement touristique durable du territoire (filière francophone); 
Amenajarea spațiului rural; Amenajarea teritoriului şi urbanism; Amenajări şi politici urbane; 
Forme de manifestare teritorială a fenomenului turistic; Formes de manifestation territoriale du 
phénomène touristique  (filière francophone); Geografia şi managementul destinaţiei turistice; 
Geografia turismului; Geografia umană a României; Géographie et management de la 
destination touristique (filière francophone); Géographie humaine de Roumanie (filière 

francophone); Organizare şi planificare teritorială; Planificare strategică în dezvoltarea regională 

și amenajarea teritoriului ; Planificare teritorială; Potențialul turistic antropic al României ; 
Potentiel touristique anthropique de la Roumanie (filière francophone) ; Turism, natură, 
societate ;. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506-RO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

mailto:ciatu@uaic.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursurile de: Amenajarea teritoriului şi integrarea europeană; Amenajarea teritoriului şi 

urbanism; Amenajări şi politici urbane; Forme de manifestare teritorială a fenomenului turistic; 
Formes de manifestation territoriale du phénomène touristique (filière francophone) ; Geografia şi 
managementul destinaţiei turistice; Geografia turismului; Geografia umană a României; 
Géographie humaine de Roumanie (filière francophone) ; Mutaţii în organizarea regională; 
Organizare şi planificare teritorială; Planificare teritorială; Probleme speciale de geografie 
umană a României; Turism, natură, societate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506-RO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 1998 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursurile și efectuat lucrările practice la disciplinele: Amenajarea teritoriului şi urbanism; 
Elemente de statistică ; Favorabilitatea naturală şi umană a geosistemului; Geografia 

economică; Geografia turismului; Geografia umană a României; Géographie des 
ressources naturelles ; Géographie économique ; Géographie humaine de Roumanie ; Mutaţii 

în organizarea regională; Organizare şi planificare teritorială; Organizarea spaţiului 
geografic; Problematica utilizării forţei de muncă ; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506-RO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare ştiinţifică 
 

Perioada 1996 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursurile la disciplinele: Geografia resurselor naturale; Geografia economică a României; 
Problematica utilizării forţei de muncă ; Geografia economică. 
Efectuat lucrările practice la disciplinele: Geografia umană a României, Metodologia cercetărilor în 
geografia umană; Geografia resurselor naturale; Geografia economică a României; 
Problematica utilizării forţei de muncă ; Géographie des ressources naturelles ; Geografia 
agriculturii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bd. Carol I nr. 11, 700506-RO 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Studii postuniversitare, Cercetare ştiinţifică 
 

Perioada 1994 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursurile la disciplina: Geografia turismului. 
Efectuat lucrările practice la disciplinele: Geografia umană a României; Geografia turismului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universității nr. 13, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Cercetare ştiinţifică 
 

Perioada Februarie 1991 - 1994 

Funcţia sau postul ocupat Preparator univertsitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuat lucrările practice la disciplinele: Geografia populaţiei şi aşezărilor umane, Geografia 
umană a României; Hidrologie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universității nr. 13, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior, Cercetare ştiinţifică 

  

Perioada Septembrie 1990 – februarie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Profesor în învățământul preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat disciplinele: Geografie (clasele IX-XII) și Limba și literatura franceză (cl. IX-XII) 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul național „August Treboniu Laurian” din Botoșani, Str. Nicolae Iorga nr. 19, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
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Conducere de doctorat  Din anul 2009 (14 doctoranzi cu doctoratul susținut din care 2 cotutelă (cu Universitatea Bordeaux III și 
Universitatea din Angers); 6 doctoranzi în stagiu din care 1 aflat în cotutelă (Universitatea din Tours) 

Responsabilități manageriale 2004-2007 – Director Departament PIR (Programul pentru învățământ rural) 
2006-2012 -  Director al Departamentului de Geografie din cadrul Facultății de Geografie și Geologie a 
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași 
2012-2016 – Decan al Facultății de Geografie și Geologie din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din 
Iași 

2016- prezent – Prorector cu strategia instituțională și managementul calității în cadrul Universității 
Alexandru Ioan Cuza din Iași 

  

Educaţie şi formare 
profesională 

 

Perioada 1992-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor, Diplomă de doctorat în geografie 

Specializarea Cercetare ştiinţifică avansată în domeniul Geografie umană. Cercetări doctorale asupra temei 
“Depresiunea Rădăuților – sudiu de geografie umană” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Mențiunea Foarte Bine, calificativul MAGNA CUM LAUDE, acordate de către juriul internațional 
(conducător doctorat: Prof.dr. Alexandru UNGUREANU, membru corespondent al Academiei Române; 
referenți: Prof.dr. Jean-Bernard Racine, vicepreședintele Uniunii Geografice Internaționale; Prof.dr. 
George ERDELI, Universitatea din București; Prof.dr. Nicolae CIANGĂ, Universitatea “Babeș-Bolyai” din 
Cluj-Napoca și Prof.dr. Silviu TRUȚI, Universitatea de Vest din Timișoara) 

 

Perioada 
 

1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Geografie,  

 Geografie – limba și literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nota 10 la examenul de licență 

 

Perioada 
 
1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Lăcătuș mecanic, Bacalaureat,  

Specializarea  Specializarea matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul de matematică – fizică “August Treboniu Laurian”, Botoșani, Str. Nicolae Iorga nr.19, Botoșani. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nota 8,5 la examenul de bacalaureat 

 
Alte formări 

- « Systèmes Relationnels » la Institutul de Geografie al Universității din Lausanne - 1999 ; 

- „III-ème cycle” în domeniul „Villes et développement durable” organizat de către consortiumul universitar 
Lausanne-Genève-Fribourg-Neuchâtel (Suisse) - 2000. 

  
  

Domenii de 
competenţă 

Geografie umană (Geografia populației, Geografia așezărilor, Geografia turismului; Geografie politică), Amenajarea și planificare 
teritorială 

  

Apartenenţa 
la societăţi 

ştiinţifice 
internaţionale 

şi naţionale 

1. membru al Societății de Geografie din România 
2. membru al Asociației de Științe Regionale de Limbă franceză (ASRDLF) 
3. Membru fondator al Centrului Universitar de Cercetare în Geografie Umană şi Amenajarea Teritoriului (CUGUAT). 
4. Membru al Academia Europea. 
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Diplome, 
premii şi 

medalii 

1. Premiul „Simion Mehedinți” al Academiei Române pentru cartea „Démographie et géographie du travail en Roumanie post-
décembriste”, Ed. Sedcom Libris pentru anul 2006. 
2. Premiul „Salonului internațional de carte științifică” Iași pentru “Atlasul statistico-geografic și de amenajare a teritoriului județului 
Iași », Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, 2009 
3. Premiul din cadrul Galei „Bun de Tipar” pentru cea mai bună carte ştiinţifică (de specialitate) pentru lucrarea Atlasul electoral al 
României: 1990-2009. 
 

  

Lucrări 
ştiinţifice 
publicate 
(Anexa 1) 

1. Cărţi în edituri academice: 19 (șasesprezece), din care: 2 (două) ca unic autor, 12 în colaborare,, editor coordonator. 2 
participări cu un capitol de carte. 1 participare în calitate de colaborator. 1 carte tradusă în limba franceză (I.Șandru - Portes et 
couloirs géodémographiques dans l'espace carpatho-danubieno-pontique) 
2. Articole ştiinţifice: 64, din care 36 ca unic autor 

  

Lucrări 
prezentate la 

manifestări 
ştiinţifice 
(Anexa 2) 

69 de lucrări ştiinţifice prezentate, dintre care 13 în străinătate (Franţa, Italia, Austria, Germania, Tunisia, Polonia, Ucraina) şi 62 
în ţară. Coautor al altor 24 comunicări prezentate atât la manifestări internaţionale (SUA, Chile, Italia, Austria, Ucraina), cât şi în 
ţară. 

  

Contracte de 
cercetare 
ştiinţifică 
(Anexa 3) 

Director a 9 (nouă) contracte de cercetare şi colaborator la alte 15 contracte de cercetare vizând: o problematică diversă: forța de 
muncă, , mediu, amenajarea teritoriului, geografia electorală etc. 

  

Citări în 
literatura de 
specialitate 

(Anexa 4) 

Peste 150 de citări ale contribuţiilor proprii, în cărţi de specialitate sau publicaţii ştiinţifice. 

  

http://193.231.13.10/ALEPH/74528SL9SLYVRSE8FGXK42D69S43BTUELFJE3D3VBIXCXM8451-01903/file/service-0?P01=000273047&P02=0035&P03=TAG
http://193.231.13.10/ALEPH/74528SL9SLYVRSE8FGXK42D69S43BTUELFJE3D3VBIXCXM8451-01903/file/service-0?P01=000273047&P02=0035&P03=TAG
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Activitatea 
didactică 

Cursuri 
Disciplina  Specializarea/seria 
Aménagement touristique durable du 
territoire 

Master Tourisme et développement régional (2012-2014) 

Amenajarea spațiului rural Master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (2008-2014) 

Amenajarea teritoriului şi integrarea 
europeană 

Licemță Geografie (2006-2009) 

Amenajarea teritoriului şi urbanism Master – Mediul actual și dezvoltare durabilă (2005-2009) 

Amenajări şi politici urbane 
Master - Mediul actual și dezvoltare durabilă (2009-2014); Riscuri 
naturale și amenajarea tewritoriului (2009-2014);  

Elemente de statistică ; Curs ID - Istorie-Geografie (2004-2006) 

Favorabilitatea naturală şi umană a 
geosistemului; 

Licență - Geografia mediului (1998-2005) 

Forme de manifestare teritorială a 
fenomenului turistic 

Master – Turism și dezvoltare regională (2008-2013) 

Formes de manifestation territoriale du 
phénomène touristique  

Master – Tourisme et développement régional – filière francophone 
(2010-2013) 

Geografia economică; 
Licență – Geografie (2000-2008), Planificare teritorială (2004-
2008), Geografia turismului (2000-2008). Licență FEAA (2004-
2008) 

Geografia resurselor naturale Licență Relații internaționale (1996-1998); Geografie (2002-2006) 

Geografia şi managementul destinaţiei 
turistice 

Master FEAA - Management turistic (2011-2014); Management 
turistic și hotelier (2013-2015) 
Master Turism și dezvoltare regională (2013-2015) 

Geografia turismului 

Licență - Științe economice – Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava (1994-1996) 
Colegiul de turism Botoșani (1993-1995),  
Licență – Specializarea Geografia turismului – UAIC (2005-2009) 
Specializarea Geografie (2009-2013); Master – Specializarea 
Management turistic și hotelier (2008-2013) 

Geografia umană a României 

Licență – Geografie – limba și literatura franceză (2006-2008), 
Geografie – limba și literatura franceză (filiera francofonă) (1998-
2009), Geografie (2006-2014), Planificare teritorială (2006-2014), 
Geografia mediului (2006-2014), Geografia turismului (2008-2011), 
Géographie du tourisme – filière francophone (2013), Programul de 
Invățământ Rural - Geografie (2004-2006) 

Géographie économique 
Licence - Géographie – langue et littérature française (filière 
francophone) (2004-2008) 

Géographie et management de la 

destination touristique 

Master Tourisme e développement régional – filière francophone 
(2013-2015) 

Metode şi modele de prelucrare statistico-
cartografică avansată a informaţiei 
geografice 

Școala doctorală Chimie și Științe ale Vieții și Pământului (2012-
2015) 

Mutaţii în organizarea regională Studii Aprofundate de Geografie umană (2000-2008) 

Organizare şi planificare teritorială Licență – Geografie (2008-2014) 

Organizarea spaţiului geografic. Licență Geografie (1998-2005) 

Planificare strategică în dezvoltarea 
regionalăși amenajarea teritoriului 

Master Centrul de Studii Europene – Dezvoltare regională (2010-
2013) 

Planificare teritorială 
Master Centrul de Studii Europene – Dezvoltare regională (2010-
2013) 

Potentiel touristique anthropique de la 
Roumanie 

Licence Géographie du tourisme – filière francophone (2013-2015) 

Potențialul turistic antropic al României Licență Geografia turismului (2013-2015) 

Problematica utilizării forţei de muncă ; Licență - Geografia mediului (1998-2005) 

Probleme speciale de geografie umană a 
României 

Licență - Geografie (2006-2009) 

Tendinţe ale cercetării fundamentale în 
geoştiinţe Școala doctorală Geologie și Geografie (2009-2012) 

Turism, natură, societate  Master Istorie – Patrimoniu și turism cultural (2008-2014) 
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Lucrări practice/seminarii 
 

Disciplina  Seria 

Amenajarea spațiului rural Master Riscuri naturale și amenajarea teritoriului (2008-2014) 

Amenajarea teritoriului şi urbanism Master – Mediul actual și dezvoltare durabilă (2005-2009) 

Amenajări şi politici urbane 
Master - Mediul actual și dezvoltare durabilă (2009-2014); Riscuri 
naturale și amenajarea tewritoriului (2009-2014);  

Elemente de statistică ; Licență Curs ID - Specializarea Istorie-Geografie (2004-2006) 

Favorabilitatea naturală şi umană a geosistemului Licență Geografia mediului (1998-2005) 

Forme de manifestare teritorială a fenomenului turistic Master – Turism și dezvoltare regională (2008-2011) 

Formes de manifestation territoriale du phénomène 
touristique  

Master – Tourisme et développement régional – filière francophone 
(2010-2012) 

Geografia agriculturii Licență Geografie (1998-2003) 

Geografia economică a României Licență Științe economice – Statistică economică (1998-1999) 

Geografia populaţiei şi aşezărilor umane Licență Geografie Univ. Ștefan cel Mare din Suceava (1991-1996) 

Geografia resurselor naturale; Licență Geografie (2002-2006); 

Geografia resurselor naturale; Licență Științe economice - Relații internaționale (1996-1998); 

Geografia turismului 

Colegiu de turism Botoșani (1994-1995); Licență Geografie (2000-
2005), Licență Științe economice - Universitatea Ștefan cel Mare din 
Suceava (1992-1996); Master Științe economice - Managemet turistic 
și hotelier (2008-2013) 

Geografia umană a României 
Licență Geografie Univ. Ștefan cel Mare din Suceava (1992-1996), 
Licență Geografie, Geografie – o limbă străină – UAIC (1996-2006) 

Géographie des ressources naturelles 
Licence - Géographie – langue et littérature francaise (filière 
francophone) (2004-2008) 

Géographie économique 
Licence Géographie – langue et littérature francaise (filière 
francophone) (2006-2008) şi Geografia turismului (2007-2008); 

Géographie et management de la destination touristique 
Master Științe economice - Management turistic (2011-2014); 
Management turistic și hotelier (2013-2015) 

Hidrologie  Licență Geografie - Univ. Ștefan cel Mare din Suceava (1991-1993) 

Metode şi modele de prelucrare statistico-cartografică 
avansată a informaţiei geografice Școala doctorală Chimie și Științe ale Vieții și Pământului (2012-2015) 

Metodologia cercetărilor în geografia umană; Licență Geografie (2000-2004); 

Mutaţii în organizarea regională Studii Aprofundate de Geografie umană (2000-2008) 

Planificare strategică în dezvoltarea regionalăși 
amenajarea teritoriului 

Master Centrul de Studii Europene – Dezvoltare regională (2010-
2013) 

Planificare teritorială 
Master Centrul de Studii Europene – Dezvoltare regională (2010-
2013) 

Problematica utilizării forţei de muncă Licență Geografia mediului (1998-2005) 

Probleme speciale de geografie umană a României Licență - Geografie (2006-2009) 

Tendinţe ale cercetării fundamentale în geoştiinţe Școala doctorală Geologie și Geografie (2009-2012) 

Turism, natură, societate  Master Istorie – Patrimoniu și turism cultural (2008-2014) 
 

Informaţii 
suplimentare 

Competenţe în domeniul formării profesionale a adulţilor: 
Certificat de Formator seria G, nr. 00012695, cod COR 241205, emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi Inovării, şi Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin Interactiv Ro Consult Bacău (nr. 
946/10.03.2010).   

  

Data: 09.08.2017          



Program de 

management al SGR  

pentru perioada octombrie 2017 - octombrie 2021 
 

 

1. Identificarea rolului SGR în rândul comunității de geografi din România 

2. Antrenarea implicării tuturor filialelor în activitățile SGR 

3. Fundamentarea cotizației pe care o plătesc membrii SGR și stabilirea unei 

cotizații corecte pentru serviciile primite din partea SGR 

4. Continutate în publicarea revistei Terra și a Buletinului SGR 

5. Creșterea implicării SGR în activități care să contribuie la creșterea 

vizibilității Geografiei ca disciplină fundamentală, științifică și didactică în 

efectuarea unor demersuri pentru menținerea și, eventual, creșterea numărului 

de ore alocate în învățământul preuniversitar 

6. Extinderea relațiilor internaționale cu Societățile de profil din diferite 

țări și organizarea în comun a unor activități științifice specifice, prin 

implicarea SGR în activitatea unor foruri internaționale (UIG, EUGEO) 

și prin sprijinirea, în continuare, a pregătirii elevilor pentru Olimpiadele 

internaționale 

7. Continuarea și dezvoltarea privilegiată a relațiilor cu Casa Regală 

8. Definirea clară a obiectivelor și a rolului SGR în societatea românească 

9. Redefinerea organigramei și a structurilor SGR 

10. Stabilirea unei agende anuale cu evenimente 

11. Stabilirea de parteneri instituționali care să fie evidențiați pe site-ul SGR 

12. Traducerea site-ului SGR în cel puțin 3 limbi de circulație internațională 

13. Informarea lunară prin Newsletter a comunității de geografi din România 

14. Organizarea unei fundații de tip Alumni pe lângă SGR 

 

Data: 10.10.2017       Prof.univ.dr. Corneliu IAȚ 

          


