Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

IOJA IOAN CRISTIAN
1, Bd.Nicolae Balcescu, cod poştal 010041, Sector 1, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

+40213103872

Fax(uri)

+40213103872

E-mail(uri)

iojacristian@yahoo.com, cristian.ioja@geo.unibuc.ro

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Sex

Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2009-prezent, 2006-2009, 2004-2006,1999-2004
Cercetator stiintific II, Cercetator stiintific III, Cercetator stiintific, asistent cercertare
Realizarea si coordonarea de proiecte de cercetare stiintifica, documentare, colectare de date,
realizare de masuratori si observatii in teren, mentinerea relatiilor cu finantatorii si partenerii,
realizarea documentelor stiintifice si financiare de raportare, organizare si participarea la manifestari
stiintifice internationale si nationale, publicarea de carti si articole de specialitate
Universitatea din Bucuresti, Centrul de Cercetare a Mediului si Efectuare a Studiilor de Impact
Activitati de cercetare fundamentala si aplicativa in domeniile Stiinta mediului si Geografie
2009-prezent; 2006-2009, 2004-2006; 2002-2004
Director de departament, Profesor universitar, Conferentiar universitar; lector universitar; asistent
universitar; preparator
Activitati didactice la disciplinele Geografia mediului, Evaluarea multicriteriala a mediului; activitati
administrative (director al Departamentului Geografie Regionala si Mediu din 2011, coordonarea
Filialei Geografia Turismului Calimanesti, organizarea de practici profesionale ale studentilor, actiuni
de tutoriat, realizarea de dosare de acreditare si evaluare periodica, dezvoltarea programelor de
studii)
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie
Activitati didactice si cercetare stiintifica, activitati administrative

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Furnizorul de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Furnizorul de formare

Iunie 2016
Abilitat în domeniul Știința mediului
Susținere teză de abilitare Planificarea mediului la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca /
obținerea dreptului de conducere de doctorat
Ministerul Educației Naționale
Decembrie 2014
Evaluator de proiecte /Certificat de absolvire
Pregătirea personalului pentru procesul de evaluare, organizarea procesului de evaluare, evaluarea
propunerilor de proiect, validarea evaluării, acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte
SC Structural Euro Fond & Training SRL / firmă de consultanță privată

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada

2012-2014
Certificat de absolvire a cursurilor din programul PASS Social Sciences
Statistică generală, Algebră matricială, Regresie logistică, Mărimea samplingului, Analize de regresie,
Proiectarea sondajelor / Dezvoltarea abilității de utilizare a softurilor de statistica Minitab, SPSS,
STATA, utilizarea metodelor statistice in stiințele sociale
The Institute for Statistics Education / institut de educație
Decembrie 2014
Auditor de mediu / Certificat de absolvire
Comunicare interpersonală, muncă în echipă, organizarea desfășurării auditului de mediu, planificarea
auditului de mediului, elaborarea documentației, completarea documentelor de lucru, coordonarea
echipei de audit, întocmirea rapoartelor, realizarea auditului de mediu
SC Auditeco GES SRL / firmă de consultanță privată
Noiembrie 2011- mai 2012
Certificat de absolvire al cursului Practica profesională a studenților. Strategii instituționale de
proiectare, implemenetare și evaluare a practicii profesionale a studenților – plasamente și
parteneriate
Practica profesională a studenților: proiectare, obiective, mod de organizare, evaluarea eficienței,
relația cu partenerii de practică / Deprinderea de competențe necesare pentru organizarea integrată a
unei practici profesionale pentru creșterea potențialului de integrare a absolvenților din învățământul
universitar pe piața forței de muncă
Universitatea din Bucuresti / instituție de învățământ superior
2001-2006
Doctor in Geografie
Metode si tehnici de evaluare a calitatii mediului in aria metropolitana a municipiului Bucuresti /
Identificarea favorabilitatilor si restrictivitatilor de mediu; identificarea si evaluarea impactului
artificializarilor; identificarea si caracterizarea surselor de degradare a mediului; fundamentarea si
aplicarea de metode de evaluare a calitatii mediului (indicatori, modele, scenarii, hartile calitatii
mediului, metode econometrice)
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie / instituție de învățământ superior
Iunie-iulie 2005
Absolvent al cursului postuniversitar Monitorizarea poluării mediului. Poluanți. Metode de analiză.
Legislație. Asigurarea calității și Management
Metode si tehnici de analiza a mediului (metode analitice si automate de monitorizare și control a
poluării, managementul calității și al mediului în laboratoare); practica la Petrom – rafinaria Petrobrazi
si in laboratoarele Institutului National de Cercetare Dezvoltare ECOIND, Universitatii din Bucuresti,
Facultatea de Chimie si Spitalului clinic militar Carol Davila / Deprinderea mecanismelor de utilizare a
metodelor automate de control si monitorizare a poluării; Înțelegerea pașilor necesari a fi parcurși
pentru implementarea standardelor de calitate și de mediu în laboratoare; Înțelegerea fluxurilor ce
trebuie parcurse din momentul colectării probei și până la raportarea rezultatelor; Deprinderea modului
de realizare a buletinelor de analize.
Universitatea din București, Facultatea de Chimie
9.06 – 8.07.2003
Certificat de absolvire al cursului Environmental Management and Assessment Studies
Evaluarea impactului asupra mediului al activitatilor economice /
Deprinderea metodelor de evaluare a impactului asupra mediului al activitatilor economice;
intelegerea modului de aplicare a legislatiei de mediu la nivel national
Metroul SA / firmă de proiectare și consultanță
30 iunie 2003- 27 iulie 2003

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Certificat de absolvire a cursului Marketing socio-urban
Marketing socio-urban / Deprinderea metodelor de stimulare a unei dezvoltari competitive a mediilor
urbane; intelegerea modului de aplicare a legislatiei din domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului
la nivel national
Metroul SA / firmă de proiectare și consultanță
2000-2001
Magister in Valorificarea durabila a resurselor de apa
Sinteze hidrologice, Managementul calitatii apei, Sisteme informationale geografice aplicate in
managementul apei, Gestionarea durabila a resurselor de apa /
Deprinderea de metode de evaluare calitativa si cantitativa a resurselor de apa
Universitatea din Bucuresti
1996-2000
Licentiat in Stiinta Mediului
Chimia mediului, Fizica mediului, Ecologie generala, Managementul mediului, Ecologie umana,
Tehnologii nepoluante, Tehnologii agricole, Legislatie de mediu, Politici si strategii de mediu,
Hidrologie, Meteorologie, Geomorfologie, Pedologie, practica de teren in Delta Dunarii, vestul, centrul
si sudul Romaniei /
Analiza si evaluarea calitatii mediului
Universitatea din Bucuresti

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleza
Limba franceza

B2

Intermediar

C1

Advanced

C1

Advanced

B2

intermediar

C1

Advanced

B2

intermediar

B2

Intermediar

B2

intermediar

B2

intermediar

B2

intermediar

Limba italiana
Limba rusa

B2

avansat

B2

intermediar

B2

Intermediar

B2

intermediar

B2

intermediar

B1

intermediar

A2

elementar

A2

Elementar

A2

elementar

A2

elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Experienta de lucru in echipe de cercetare pluridisciplinare, dezvoltata in timpul implicarii in realizarea
a peste 30 de contracte de cercetare cu finantare nationale si internationala;
Experienta in dezvoltarea de relatii interinstitutionale (dezvoltarea de protocoale de colaborare,
initierea unor activitati in parteneriat, etc.)
Experienta in stimularea participarii tinerilor in activitati de voluntariat in domeniul protectiei mediului;
Experiență în derularea de activități de tutoriat pentru studenți

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Experienta in coordonarea activitatilor de cercetare, dezvoltata in cadrul temelor de cercetare
coordonate ori la care am fost responsabil (dezvoltarea resursei umane, coordonarea achizitiilor,
coordonarea activitatilor de cercetare fundamentala si aplicativă)
Experienta in coordonarea de structuri organizatorice mici și mijlocii, dezvoltata pe parcursul
coordonarii Departamentului Geografie Regionala si Mediu și a Filialei Calimanesti din cadrul
Facultatii de Geografie, Universitatea din Bucuresti
Dezvoltarea infrastructurii Centrului de Cercetare a Mediului și Efectuare a Studiilor de Impact
(aparatura de cercetare, mobilier, biblioteca)
Experienta in organizarea si coordonarea practicilor de specialitate ale studentilor din ciclurile de studii
licență și master.
Experientă in organizarea de manifestari stiintifice cu participare natională si internationala dezvoltata
cu ocazia numeroaselor manifestari organizate de Universitatea din Bucuresti (Simpozionul National
al Studentilor Geografi, International Conference on Environmental Research and Assessment,
Sesiunea anuala de comunicari a Facultatii de Geografie, Sesiunea Omul si mediul inconjurator, etc.)
Implicare in realizarea de proiecte de planificarea teritoriului de importanta internationala, nationala,
regionala si locala (planuri de management, planuri de actiune pentru mediu, planuri urbanistice
generale si zonale).
Organizarea şi implicarea în campanii de educaţie ecologică.
Cunostinte de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Publisher), CorelDraw, ArcGis,
SPSS

Informaţii suplimentare Recunoaștere profesională prin: premiile acordate de CNCSIS (2008, 2011, 2012, 2014 – premierea

articolelor ISI publicate) si ISOCARP-Routledge (2011 – premierea posterului prezentat la ISOCARP
Congress 2011 - Wuhan); Diploma de onoare a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (2004);
Diploma pentru activitate de cercetare ştiinţifică în Universitatea din Bucureşti (2006); Diploma jubiliară a
Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași (2010).
Membru in asociatii profesionale naționale și internaționale: presedinte al South Eastern Europe - Society
for Urban Ecology (din 2011); International Society of City and Regional Planners – IsoCarp (2010-2014)
Asociatia Nationala a Expertilor de Mediu (2010-2012), International Water Association - IWA (20072011), International Federation for Housing and Planning – IFHP (2009).
Membru în Grupul de Lucru şi în Comitetul de Avizare al Planului Local de Acţiune pentru Mediu al
municipiului Bucureşti (din 2004)
Membru în Grupul de Lucru şi Comitetul de Avizare al Planului Regional de Acţiune pentru Mediu al
Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov (din 2005)
Membru în Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Putna-Vrancea (din 2006)
Expert evaluator UEFISCDI, ANCS, ARACIS, Ministerul Mediului
Expert în cadrul a 6 proiecte finanțate din fonduri europene prin programele POS MEDIU, realizate în
calitate de colaborator al SC Multidimension SRL
Consultant de mediu pentru proiecte ale unor firme de proiectare pentru promovarea diferitelor investiții
publice și private.
Lector invitat pentru susținerea de cursuri în domeniul planificării mediului la nivelul administrațiilor ariilor
protejate (Parcul Natural Putna Vrancea, Parcul Natural Porțile de Fier, Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului Inferior), administrațiilor locale (Primăria municipiului București), organizațiilor
non/guvernamentale (Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie) și inspectorate școlare (municipiul
București, Prahova, Teleorman)
Coordonarea activității de realizare a dosarelor de acreditare și/sau evaluare periodică pentru masterul
Evaluarea integrată a stării mediului, specializarea Geografia mediului și Geografia turismului – filiala
Călimănești.

Anexe Lista de lucrari publicate si contracte de cercetare

Semnatura
1.08.2016

