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CURRICULUM VITAE 
 

 
Naţionalitatea română 
 
Data şi locul naşterii 26.08.1971, DARABANI 
Starea civilă căsătorit, un copil 
 

a) Studiile efectuate și diplomele obținute 
 

STUDII PREUNIVERSITARE 
 

• Perioada 1985 - 1989 
• Instituţia de învăţământ Liceul ,,A.T. Laurian” Botoșani și Liceul Industrial Darabani 
• Profilul mecanic 
• Diploma obţinuţă la 

absolvire Diploma de Bacalaureat 

 
STUDII UNIVERSITARE 
 

• Perioada 1991-1996 
• Instituţia de 

învăţământ Univ. ,,Al. I. Cuza” din Iași, Facultatea de Geografie și Geologie 

• Specializarea Geografie 
• Titlul obţinut la 

absolvire Licențiat în geografie 

 
DOCTORAT 
 

• Instituţia de învăţământ 
coordonatoare 

1996-2001 

• Domeniul de doctorat Geografie 
• Titlul tezei de doctorat Câmpia Moldovei. Studiu climatic 
• Anul susţinerii tezei 2002 
• Titlul obţinut la absolvire Doctor 

 
b) Experiența profesională și locuri de muncă relevante:  

 

ACTIVITATEA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada 1996-2002 / 2002 până în prezent  
• Locul/-ri de muncă Liceul Moldova din Botoșani, Liceul din Darabani/ Univ. ,,Ștefan cel Mare” 

din Suceava, Departamentul de Geografie (2008 și 2010 am funcționat în 
calitate de cadru didactic asociat la Departamentul de Geografie, Univ. ,,Al. I. 
Cuza” din Iași) 

• Domeniul de activitate Geografie 

 

 
DATE PERSONALE 
 
Nume Dumitru Mihăilă 

Adresă Suceava, Strada Zorilor, Nr. 14 

Telefon 0741666301 
Fax  
E-mail dumitrum@atlas.usv.ro, mihaila_dum@yahoo.com 
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• Funcţia  Profesor/Lector (lector) 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Activități de didactice: predarea geografiei [1996-2002], Meteorologiei și 

climatologiei, Atmosferei terestre și calitatății aerului, Topoclimatologiei, 
Riscurilor climatice, a Potențialului balneoclimatologic al stațiunilor turistice 
românești, 

Activități de cercetare: meteorologică, climatologică teoretică și aplicată, în 
domeniul riscurilor meteo-climatice, 

Activități metodico – didactice: coordonarea lucrărilor de licență și 
disertație, pentru obținerea gradului didactic I, membru în comisiile de 
susținere a examenului de definitivat și a gradului didactic II, 

Activități organizatorice și de coordonare administrativă: organizarea unor 
manifestări științifice, cercuri, practici și aplicații de teren, activităților de 
admitere și a bunului mers al activităților la Departamentul de Geografie USV 
în calitate de Director de Departament din anul univ. 2011-2012 până în prezent  

• Domenii de competenţă Meteorologie şi risc meteorologic (evaluarea parametrilor fizici ai 
atmosferei dintr-un anumit loc, a contextului sinoptic şi geografic care 
favorizează producerea unor evenimente meteorologice periculoase pentru om 
şi activitatile sale),  

Climatologie şi risc climatic (analiza detaliată evolutiv-distributivă a 
particularităţilor climatice ale unor entităţi geografice, regionarea acestora, 
emiterea de planuri pentru valorificarea practică judicioasă a potenţialului 
climatic al unor arii în activităţile socio-economice, analiza statistică a 
elementelor, fenomenelor şi a episoadelor climatice de risc cu cartarea şi 
regionarea acestora),  

Topoclimatologie si microclimatologie (determinarea particularitatilor 
meteo-climatice de detaliu ale unor arii geografice de întindere medie, redusa si 
foarte redusa clar individualizate spatial), 

Balneoclimatologie (evaluarea potentialului factorilor, elementelor si 
fenomenelor climatice în vederea valorificarii lor judicioase pentru refacearea 
starii de sanatate a persoanelor ce sufera de anumite afectiuni, identificarea 
valentelor bioclimatice ale unor statiuni sau regiuni turistice), 

Poluare atmosferică (stabilirea rolului factorilor antropici, meteo-climatici 
si al celor geografici în procesul de poluare atmosferică și identificarea în 
context regional/local a consecintelor acestora). 

 
ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR 
 
• Perioada din 2002 până în prezent 

• Locul de 
muncă 

Departamentul de Geografie, Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea 
,,Ștefan cel Mare” Suceava (2008 și 2010 am funcționat în calitate de cadru didactic 
asociat la Departamentul de Geografie, Univ. ,,Al. I. Cuza” din Iași) 

• Gradul 
didactic 

Lector univ. dr. (Lector univ. dr.) 

• Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi 

• cursuri susţinute: Meteorologie și Climatologie, Topoclimatologie, 
Cuantificarea riscurilor climatic, Potențialul balneoclimatic 
și valorificarea lui turistică, Poluarea mediului și gestiunea 
deșeurilor (Monitoringul aerului și apei) 

• seminarii şi laboratoare: Meteorologie și Climatologie, Topoclimatologie, 
Cuantificarea riscurilor climatic, Potențialul balneoclimatic 
și valorificarea lui turistică, Poluarea mediului și gestiunea 
deșeurilor (Riscuri climatice, Poluarea atmosferei și 
schimbări climatice) 
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• Lucrări licenţă, lucrări 
îndrumate pentru 
obţinerea gradului 
didactic I (şi altele) 

Îndrumător al lucrărilor de licență, de masterat și de 
gradul I pe tematică meteo-climatologică, de mediu și de 
geografie fizică, preşedinte de comisie la bacalaureat în 
peste 10 Centre de examen sau CZE-uri 

 
c) Proiecte de cercetare la care am participat sau concurat 

 

Proiecte naționale 
Proiectul 609 Tip 1P-CD CEEX (2005- 2008), ,,Managementul si securitatea ecologica a resurselor 

naturale din bazinul hidrografic de granita al Prutului” (MARESEP), responsabil proiect Prof. univ. dr. Maria 
Radoane (valoarea totală a proiectului - 1.000.000 lei) 

Proiectul 754, Tip 1P-CD CEEX (2006-2008), ,,Tehnologii avansate pentru monitorizarea si 
managementul exploatarilor de resurse naturale cu grad ridicat de vulnerabilitate la dezastre naturale” 
(TAMMER), responsabil proiect Prof. univ. dr. Maria Radoane (valoarea totală a proiectului – 93.850 lei) 

Proiectul 743, Tip 1P-CD CEEX (2006-2008), ,,Reabilitarea ecologica si managementul durabil al zonelor 
cu terenuri degradate prin eroziune in adancime si/sau alunecari de teren din Moldova” (MARAVAL), responsabil 
proiect Prof. univ. dr. Maria Radoane (valoarea proiectului – aproximativ 400.000 euro), 

Proiectul de tip PC derulat în anii 2008-2009 ,,Strategii agro-silvice pentru valorificarea și conservarea 
biodiversității plantelor medicinal în contextual dezvoltării rurale durabile pe Valea Montană a Bistriței” (MED-
AGROSILV) – contractor INCDSB București/CCB ,,Stejarul” Piatra Neamț, Partener 3 USV_ responsabil proiect 
Prof. univ. dr. Maria Radoane valoarea totală a proiectului – 350000 lei, valoarea alocată Partener 3 – 70.000lei 

Proiectul 747, C.J. Suceava (2008), ,,Harta riscurilor si hazardelor de pe teritoriul judetului Suceava”, 
responsabil proiect Prof. univ. dr. Costica Brândus,  

 
Proiecte internaționale 
Proiectul BECO-2011-69-U-56115FT106 (2011-2013) ,,L'émigration féminine hautement qualifiae dans ,le 

secteur de santé roumain et bulgare vers la France: enjeux, défis et perspectives futures”, coordonat de d-na Lector 
univ. dr. Despina Vasilcu (valoarea proiectului 35.525 euro) 

Membru al proiectului de cercetare internațional cu număr de cod EEA-JRP-RO-NO – 2013-1-0204,,Forest 
response to climate change predicted from multicentury climate proxy-records in the Carpathian region” finanțat 
prin mecanismul financiar SEE, cercetare în sectoare prioritare (bugetul proiectului este de 1. 021. 000 euro) 

 
Proiecte depuse și neacceptate la finanțare 
Am depus în calitate de director 5 proiecte de cercetare: unul în competiţia IDEI din 2008: ,,Progrese în 

evaluarea hazardurilor şi riscurilor meteo-climatice şi asociate din jumătatea nordică a Podişului Moldovei” notat 
cu 89,92 puncte - necâştigător, trei proiecte Rompetrol privind valorificarea energiilor alternative din Dealurile 
Ibăneştilor, ecologizarea şi împădurirea unor areale din aceeaşi arie geografică în anul 2011 – necâştigătoare şi un 
proiect transfrontalier în cadrul programului de colaborare RO-UA-MD pe tema Managementului fenomenelor de 
risc din jumătatea nordică a Podişului Moldovei (partener din R. Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol cu 
sediul la Chișinău) – necâştigător, dar notat în prima fază a evaluării cu 37 de puncte din 50 posibile, în condițiile 
absenței unui partener ucrainian (aspect care a dus la pierderea a 5 puncte). 

 
d)  Elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice  

 

Ca elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice pot să enumăr:  
- aprecierile unanime ale membrilor Comisiei de doctorat (numită prin Decizia Rectorului 

Universității ,,Al. I. Cuza” din Iași 8205 din 31.10. 2002) după susținerea tezei de doctorat intitulată ,,Câmpia 
Moldovei. Studiu climatic” în data de 15.02.2003 la Facultatea de Geografie și Geologie din Iași (ora 11,00, Sala 
657, Corp B) și care se găsesc în arhiva instituției menționate și la autor, 
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- recenzia laudativă a lucrării ,,Câmpia Moldovei. Studiu climatic” publicată de către Prof. univ. dr. 
Octavia Bogdan în Revista Geografică, Academia Română, Institutul de Geografie, T. XIII – 2006 – Serie Nouă 
București – 2007, p. 172-173 

- participarea cu lucrarea ,,Câmpia Moldovei. Studiu climatic” la competiția de premiere organizată 
de către Academia Română în domeniul Științelor Geonomice pe anul 2006, unde lucrarea, chiar dacă nu a obținut 
un premiul ,,Ștefan Hepites” a fost bine apreciată de către comisia de evaluare din care a făcut parte și Prof. univ. dr. 
Octavia Bogdan, 

- publicarea unei cărți, a două cursuri universitare, a unui capitol de carte, coautor a 3 articole cotate 
ISI, a două proceedinguri și a 15 articole indexate BDI, organizator al primei ediții a conferinței naționale 
,,Atmosfera și hidrosfera. Cunoaștere interdisciplinară, manifestare, evoluție, valorificare, protecție și importanță”, 
Universitatea ,,Ștefan cel Mare” din Suceava, 28-29 martie 2014. 
 

14 iulie  2014:        D. Mihăilă 
 

 
 

 


