
Gheorghiţă Geană – CV  
 

- n. 27 octombrie 1942, Mărăşeşti, fost jud. Putna, azi jud. Vrancea.    

 

- Studii:  

- Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (1960–1965);  

- doctor în filosofie al Facultăţii de Filosofie, Universitatea din Bucureşti (1977). 

 

Parcurs profesional:  (angajare şi promovări):  

- 15 octombrie 1967: cercetător ştiinţific stagiar, angajat prin concurs la Centrul  

  de Cercetări Antropologice (în prezent Institutul de Antropologie „Francisc I.  

  Rainer”) al Academiei Române).  

- 1 iunie 1993: (după promovări succesive) promovat prin concurs cercetător  

  ştiinţific principal gradul 1 la Institutul de Antropologie, unde activează şi în  

  prezent.  

 

Activitate didactică:  

- cadru didactic asociat la Universitatea din Bucureşti, pentru cursuri şi semnarii  

  din domeniul antropologiei socio-culturale: la Facultatea de Filosofie (din  

  1991) şi la Facultatea de Sociologie (din 1992).  

- începând din data de 01.10.2001: profesor titular (prin cumul) la Facultatea de  

  Sociologie, prin Decizia Rectorului Universităţii din Bucureşti nr. 35031, din  

  03.12.2001;  

- începând din anul 2000: conducător de doctorat la Facultatea de Filosofie,  

  Universitatea din Bucureşti, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.  

  3335, din 08.03.2000.   

 

Afilieri profesionale – membru în:  

          - Asociaţia Sociologilor din România (ASR);  

       - European Association of Social Anthropologists (EASA);  

          - Royal Anthropological Institute (RAI) of Great Britain and Ireland;  

    - Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN), cu sediul la  

       London School of Economics;  

    - Frobenius-Gesellschaft (Frankfurt / Main).  

 

Competenţă profesională:  

          Contribuţiile mele se plasează atât în domeniul cercetării de teren, cât şi în teorie. 

În activitatea de teren am condus cercetări personale (individuale) şi colective (de echipă) 

în diverse regiuni din România (Vrancea, Argeş, Alba), asupra unor teme precum: studii 

comunitare, antropologia naţiunii, rudenie, rituri (de ex.: întemeierea filosofiei istoriei pe 

cultul strămoşilor), valori, protofilosofie (filosofia originară, proprie culturilor 

tradiţionale; de exemplu, am elaborat şi aplicat un chestionar de orientări valorice bazat 

pe formule paremiologice, în care, aşadar, proverbul constituie nu doar obiect, ci şi 

instrument de cunoaştere) etc. În registrul teoretic am contribuţii privind istoria şi 

epistemologia antropologiei, antropologia cunoaşterii, antropologia artei.  
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 Am întreprins exegeze asupra Mioriţei, precum şi aplicaţii etnopsihologice asupra 

unor personalităţi precum Eminescu, Blaga, Brâncuşi, S. Mehedinţi, M. Vulcănescu, C. 

Noica. Două comunicări ale subsemnatului – una despre Dimitrie Cantemir, iar cealaltă 

despre Mircea Eliade – mi-au fost solicitate pentru includerea în Enciclpedia Berose 

privind etnologia şi antropologia europeană.  

           După 1989 am participat la importante conferinţe internaţionale desfăşurate la: 

Coimbra, Praga, Oslo, Amsterdam, Moscova, Barcelona, Frankfurt/Main, Cracovia, 

Copenhaga, Viena, Bristol, Ljubljana, Maynooth (Irlanda), Paris, Tallinn, Milano, 

Stockholm etc. În anul 2006 (18–21 septembrie) am fost co-convenor (împreună cu Dr. 

Jochen Bonz, de la Universitatea din Bremen) la workshop-ul W091 “Ethnographies of 

Knowledge”, în la cea de a 9-a EASA Biennial Conference cu tema “Europe and the 

World” (EASA = European Association of Social Anthropologists).  

În ianuarie 2007 am fost membru referent – prin corespondenţă – într-o comisie 

de doctorat la Universiatea din Madras, Chennai (India); candidat: Giorgi Pkhakadze.  

 În septembrie 2018 am fost membru – prin corespondenţă – într-o comisie de 

abilitare profesorală la Universitatea din Maribor (Slovenia) – candidat: Dr. Vesna 

Godina.  

 

Publicaţii:  

   Lucrări ale subsemnatului au apărut în volume şi reviste tipărite sub emblema 

unor prestigioase edituri româneşti şi străine, printre acestea din urmă aflându-se: 

Routledge, Cambridge University Press, Wiley, LIT Verlag etc. (a se vedea listele din 

formulare).  

 Acele contribuţii sunt citate sau incluse în bibliografii de specialitate în  ţări 

precum Austria, Canada, Elveţia, Germania, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, 

Rusia, S.U.A. şi altele.  


