CURRICULUM VITAE

INFORMATII PERSONALE
Nume
Adresă

OAIE GHEORGHE
STR. DIMITRIE ONCIUL, NR. 23 – 25, 024053 BUCURESTI, ROMANIA

Telefon

+40 21 252 3039

Fax

+40 21 252 3039

E-mail

goaie@geoecomar.ro

Naţionalitate

Românã

Data naşterii

06.07.1956

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada (de la – până la)

• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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[ SURNAME, other name(s) ]

2008 - Prezent - INCD GeoEcoMar - Director general, Cercetator stiintific I, Presedinte
al Consiliului de Administratie ;
2000 – 2008 – INCD GeoEcoMar. Director stiintific, Presedinte al Consiliului Stiintific;
Coordonator de programe nationale de cercetare, director de programe/proiecte de
cercetare interne si internationale ; Elaborarea strategiei de dezvoltare a GeoEcoMar;
Expert al MEdCT in Comisia mediu ; Editor sef al revistei Geo-Eco-Marina .
1993-2000 - INCD GeoEcoMar - Cercetator stiintific II, Seful Laboratorului de Geologie
Marina si Sedimentologie; Sedimentologie in sisteme fluviale si marine, monitoring
geoecologic, elaborare de studii de impact si bilanturi de mediu.
1985-1993- Institutul Geologic al Romaniei - Cercetator stiintific; Cartare geologica de
suprafata si pe foraje pentru substante minerale utile, elaborare de documentatii
geologice, harti si sectiuni geologice, inclusiv atlase si ghiduri de specialitate;
1983-1985- S.C. Prospectiuni SA - Inginer geolog; Prospectiuni si cartare geologica,
explorare cu foraje pentru subsante minerale utile.
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina –
GeoEcoMar, Str. Dimitrie Onciul, 23 – 25, 024053 Bucuresti, Romania
Cercetare stiintifica in domeniul geologiei
Director general, Cercetator stiintific I
- Reprezinta institutul in relatiile cu organisme oficiale, organizatii si agenti economici;
- Stabileste atributiile, competentele si relatiile la nivel de subunitati si departamente,
precum si relatiile cu terti;
- Numeste si revoca directorii si conducatorii departamentelor din institut, cu avizul
Consiliului de Administratier;
- Asigura negocierea Contractului Colectiv de Munca;
- Raspunde de administrarea patrimoniului;
- Analizeaza valorificarea rezultatelor stiintifice obtinute la nivel de institut;
- Elaboreaza, participa si coordoneaza proiecte interne si internationale;
- Participare, ca expert, in grupuri de lucru din cadrul contractelor de cercetare ale
institutului;
- Redacteaza documetatii de specialitate (geologie, geoecologie);
- Planifica, organizeaza si coordoneaza activitati stiintifice;
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- Participa la elaborarea strategiei de dezvoltare institutionala si a planului anual de
activitate stiintifica;
- Exercita orice alte atributii care ii sunt delegate de Consiliul de Administratie.
EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada (de la – până la)

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

• Tipul calificării/diploma obţinută
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2008. Curs - „Dezvoltarea abilitatilor manageriale”;
2008. Curs - „Management”;
2006. Curs - „Managementul calitatii”;
2006. Curs - „Modele de management performant al firmei sec XXI. TQM si Kaizen”;
2003. Curs - „Procedura de evaluare a impactului asupra mediului”;
1997 – 1998. Curs post-universitar - “Utilizarea izotopilor radioactivi”;
1992-1998. Doctorand. Sustinerea tezei de doctorat si obtinerea titlului de „doctor
inginer”;
1997. Bursier al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica ( IAEA Viena)
1978 – 1983. Student al Facultatii de Geologie si Geofizica
2008. Minardo SRL, Bucuresti
2008. OK Corporation, Bucuresti
2006. Quasaro – Quality, Assurance, Services SRL Bucuresti
2006. BRACO FORUM Bucuresti, Compania Nationala APM Constanta
2003. MMDD - Curs finantat de Uniunea Europeana
1997-1998. Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Fizica
1992-1998. Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica
1997. United States Geological Survey si Institute of Oceanography, Woods Hole
(SUA);
1978 – 1983. Universitatea din Bucurestii, Facultatea de Geologie si Geofizica
2008. Dezvoltarea abilitatilor manageriale/activitati caracteristice managerilor,
rezolvarea problemelor si luarea deciziilor, comunicare, performanta manageriala ;
2008. Dezvoltarea aptitudinilor manageriale
2006. Managementul calitatii ISO 9001 :2000/Calitate – concept si evolutie, standarde,
SMC ;
2006. Managementul calitatii la nivel de Total Quality Management (TQM) si Kaizen ;
2003. Proceduri si standarde europene pentru elaborarea de studii de impact de
mediu ;
1997-1998. Utilizarea izotopilor radioactivi, ca metoda de studiu nedistructiva ;
1992-1998. Sedimentologie si geologie structurala;
1997. Concentrarea elementelor radioactive in sedimente si utilizarea lor in geologia
marina ;
1978-1983. Geologia zacamintelor de hidrocarburi
2008. Certificat (nr. 1673)
2008. Certificat de absolvire (nr. 21839)
2006. Certificat (nr. 6822)
2006. Diploma de absolvire (nr. 74)
2003. Diploma de absolvire
1997-1998. Diploma de absolvire
1992-1998 – Titlul de “doctor inginer » in geologie si geofizica
1997. Certificat de absolvire
1978-1983- Diploma de “inginer geolog”
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APTITUDINI SI COMPÉTENTE
PERSONALE

dobândite în cursul vieţii şi
carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă.
LIMBA MATERNA

[ Indicaţi limba maternă ] Româna

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE

• Abilitatea de a citi
• Abilitatea de a scrie
• Abilitatea de a vorbi
APTITUDINI SI COMPETENTE
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 SI COMPETENTE
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.
APTITUDINI SI COMPÉTENTE
TEHNICE

(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)

APTITUDINI SI COMPETENTE
ARTISTICE

Muzică, desen, pictură, literatură
etc.
ALTE APTITUDINI SI COMPETENTE
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior.
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[ Enumeraţi limbile cunoscute ] engleza, franceza
[ Indicaţi nivelul: bine ]
[ Indicaţi nivelul : bine]
[ Indicaţi nivelul: bine ]
[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit ]
In calitate de sef de laborator (7 ani) cat si ca director stiintific (8 ani), am fost intr-un
permanent dialog cu cercetatorii si cadrele didactice din universitati, atat din tara cat si
din strainatate. In cadrul deplasarilor pe uscat si pe mare lucrez doar in echipa,
rezultatele de pana acum fiind foarte bune. Relatii excelente cu cercetatori de alta
nationalitate.

[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ]
Coordonarea activitatii stiintifice in INCD GeoEcoMar, inclusiv responsabilitati in cadrul
proiectelor de cercetare, ca director de program/proiect sau ca sef de expeditii interne
si internationale. Elaborarea strategiilor de viitor ale institutului, cu implicatii asupra
politicii de dezvoltare si de personal.
Lector in cadrul scolilor de vara, pe tematici de specialitate, dar si in cadrul unor sesiuni
pentru publicul larg (Ex. Saptamana geologiei, Lansarea “Anului International al
Planetei Pamant” etc).
[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ]
Utilizator permanent al computerului si al anumitor categorii de echipamente de
cercetare (multicorer, carotiere si greifere, aparatura foto/ video, etc)
Permis conducator auto; permis international pentru ambarcatiuni cu motor (cu maxim 8
persoane la bord)
[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi dobândit ]
Literatura
Fotografie
[ Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi în ce context le-aţi dobândit ]
Activitati practice
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PERMIS DE CONDUCERE
INFORMATII SUPLIMENTARE

ANEXE
PUBLICATII

PREMII
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Categoria B
[ Indicaţi alte informaţii utile şi care nu au fost menţionate, de exemplu persoane de
contact, referinţe etc. ]
Membru in Comisia de Infrastructuri a Colegiului Consultativ al ANCS
Membru al Consiliului Stiintific al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii – din 2009;
Profesor asociat al Universitatii Ovidius Constanta pânã în 2006;
Organizator de manifestari stiintifice interne si internationale;
Expert MEN pentru Programele Cadru ale UE (Mediu) - din 2002;
Presedinte al Comisiei de receptie pentru construirea primei nave românesti de
cercetari marine multidisciplinare – 1998 – 1999;
Indrumator pentru elaborarea de lucrari de licenta si masterat din 1997;
Referent pentru lucrari de doctorat;
Membru al Comitetului de Coordonare al Centrului European de Excelenta
EuroEcoGeocenter Romania (2003 – 2006);
Membru fondator al Grupului Operational Oceanografic MAREA NEAGRA;
Membru fondator al Asociatiei GEOD pentru protectia geodiversitatii;
Membru al Panelului international ESF pentru TOPO-EUROPE Programme (4-D
Topography Evolution in Europe: Uplift, Subsidence and Sea Level Change);
Referent stiintific la Journal of African Earth Sciences (2007);
Presedinte executiv al ISGB 2012
Director in board-ului stiintific al ISEMMM (2008 – 2012).
Membru PROGEO, IAD, ERVO
Coordonatorul proiectului de realizare a Centrului National pentru Monitorizare –
Alarmare la Hazarde Naturale Marine Euxinus si al Black Sea Security System
[ Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul ]
66 de lucrari in extenso si abstracte extinse, 77 abstracte, 3 carti (ca editor),
4 capitole de carte (autor), 4 ghiduri geologice (autor principal sau coautor), 10 harti
geologice (coautor) publicate sau machete
Premiul Gheorghe Munteanu-Murgoci al Academiei Române în 2013
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