
Curriculum vitae  

 

 
 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume TĂLÂNGĂ CRISTIAN 

  

Telefon(oane) 0216341958, 0213138410 

Fax(uri) 0213138410 

E-mail(uri) cristian2851@yahoo.com 
  

  
  

  
  

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

Perioada 

(de la - pana la) 

2006 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Bucureşti, Bd.Mihail Kogălniceanu 36-46 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat          Profesor 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Membru al Departamentului de Geografie Umana si Economica, cursuri de Geografie 

Rurala, Geografia Transporturilor, Dezvoltare Regionala, Sisteme de Asezari Umane; 

conducere de doctorat din 2007; prodecan al Facultăţii de Geografie din 2012 

Perioada 

(de la - pana la) 

2002 -2006 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Bucureşti, Bd.Mihail Kogălniceanu 36-46 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat          Conferenţiar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Membru al Catedrei de Geografie Umana si Economica, cursuri şi seminarii 

Perioada 

(de la - pana la) 

1998-2002 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Bucureşti, Bd.Mihail Kogălniceanu 36-46 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat          Lector 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Membru al Catedrei de Geografie Umana si Economica, cursuri şi seminarii 

Perioada 

(de la - pana la) 

1986-1998 

Numele şi adresa angajatorului     Institutul de Geografie al Academiei Române, str.Dimitrie Racoviţă nr.12, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare 



Funcţia sau postul ocupat          Geograf (1986-1988),  geograf principal (1988-1990), cercetător şt.III (1990-1998) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Cercetare în domeniul Geografiei populaţiei, geografiei aşezărilor şi geografiei economice. 

Perioada 

(de la - pana la) 

1979-1986 

Numele şi adresa angajatorului     Şcoala Gimnazială nr.139 „Mircea Sântimbreanu”, Şos.Alexandriei nr.21, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat          Profesor (stagiar: 1979-1982; definitiv:1982-1986; grad didactic II: 1986) 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi         

Activităţi didactice, specialitatea geografie 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 
 

Perioada (de la - până la)         
 
 

1991-1999 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Institutul de Geografie al Academiei Române, studii doctorale 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Geografie economică 

Tipul calificării/diploma obţinută            Doctor în Geografie 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Studii post-universitare 

 
 

Perioada (de la - până la)         
 
 

1975-1979 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională         

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geologie-Geografie, Secţia Geografie 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale       

Geografie 

Tipul calificării/diploma obţinută            Licenţiat în Geografie 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire / invatamant 

Învăţământ superior 

  

APTITUDINI SI 

COMPETENTE PERSONALE  

dobandite in cursul vietii si carierei 

dar care nu sunt recunoscute 

neaparat printr-un certificat sau o 

diploma 

 

  

Limba maternă                        Română 
  



Limbi străine cunoscute 

                  * abilitatea de a citi 

                         * abilitatea de a 

scrie              

                         * abilitatea de a 

vorbi              

Limba engleză: citit – avansat; scriere – mediu; vorbit – mediu. 

  

Aptitudini şi competenţe artistice 

Muzică, desen, pictură, literatură 

etc.                         

 

  

Aptitudini şi competenţe sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi 

o poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o 

activitate în care munca de echipă 

este esenţială. (de exemplu cultură, 

sport etc.) 

 

  

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau 

conduceţi activitatea altor persoane, 

proiecte şi gestionaţi bugete; la 

locul de muncă, în acţiuni voluntare 

(de exemplu în domenii culturale 

sau sportive) sau la domiciliu.      

Management de proiect: coordonator a diferite studii si proiecte didactice incepand cu 

1994; 

Evaluarea de proiecte: evaluarea a diferite proiecte in cadrul CNCSIS sau ARACIS; 

  Membru al unor comisii: Secretar general de redacţie la revista Terra 1983-2009; Secretar 

trezorier al 

  Societăţii de Geografie din România şi membru în Biroul executiv al Consiliului de 

Conducere al 

  Societăţii de Geografie din România, 1997-2004; Secretar general cu probleme editoriale 

2004-2009; 

  Membru fondator si Secretar General al Asociatiei Profesionale a Geografilor din Romania 

din 2008. 

Organizarea a numeroase conferinte nationale si internationale; 

Conducere de doctorat din 2007; 

Prodecan al Facultatii de geografie, Universitatea din Bucuresti, din 2012 

Organizarea unor practici cu studentii. 

 
  

Aptitudini şi competenţe tehnice     

(utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini etc.)        

Cunoastere si operare a sistemelor Windows, editoarelor Office (Word, Excel, Power Point, 

Publisher),   programelor de grafică (precum Cabral, Corel Draw), QuarkXpress. 

 

  

Permis(e) de conducere                  1991, categoria B 
  

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior                               

 

  

            INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

Persoane de contact: conf.dr. Laura Comănescu, prof.dr. Liliana Dumitrache – Facultatea de 

Geografie 
  

ANEXE  

 

 

 

 

04.03.2013 


