
  

 

Curriculum 
vitae  

Europass  

 

  

Informaţii 
personale 

 

Nume / Prenume Borlea Gheorghe Florian 
Adresă(e) Bloc 14, scara b, ap 13,  strada Vasile Lucaciu, 300044, Timisoara, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0746166921 
Fax(uri)    0256294265 

E-mail(uri) fborlea@mail.dnttm.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii     22.12.1960 
  

Sex barbatesc 
  

Locul de muncă 
vizat / Domeniul 

ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada   SEPTEMBRIE 1999 - prezent 
Funcţia sau postul 

ocupat 
   Cadru didactic asociat  pina in 01.04. 2008, profesor titular 2008-prezent (profesor universitar din 
2007) 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

   Responsabil disciplină: Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, Schimbari climatice, Management    
forestier. Colaborator: Silvicultură (2005, 2006), Silvoturism (2005),  

 
Numele şi adresa 

angajatorului 
  USAMVB Timisoara 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Invatamant 

  

Perioada   FEBRUARIE 2005 – IANUARIE  2009 
Funcţia sau postul 

ocupat 
   Director 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

   Gospodărirea durabilă a 83 000ha de pădure 
   Politica forestieră:   
                                Vice-Presedinte al Comitetului Lemnului-UNECE (2004-2006) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Timişoara 



Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Silvicultură 

  

Perioada   FEBRUARIE 2001 – FEBRUARIE 2005, IANUARIE 2009-APRILIE 2009 
Funcţia sau postul 

ocupat 
   Cercetator stiintific 

Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

   Cercetare : 
 Responsabil proiect: “Analiza instituţională a sectorului forestierr” (2001-2003) 
 Responsabil proiect:: “Strategii de utilitzare durabilă a resurselor forestiere” (2002-2004) 
 Responsabil proiect:: “Evaluarea speciilor de importanţă europeană în ariile protejate din România 

(2002) 
 Responsabil proiect:: “Cercetări privind extinderea plantaţiilor forestiere pentr producţia de în Vestul 

Romaniei” – MENNER - (2004-2006) 
 Colaborator: Intensive monitoring of Forest Ecosystems in Europe: Western Romania Region (ICP-

Forest/EU Scheme) 
Politica forestieră: 

 Expert forestier – Romania – Comitetul lemnului UNECE şi Comisia Forestiera/FAO 
Preşedinte al Comitetului Lemnului-UNECE  (2002-2004) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Timisoara,  Aleea Padurea Verde 1, 1900 Timisoara, Romania 

Perioada   DECEMBRIE 1998 - FEBRUARIE 2001 
Funcţia sau postul ocupat   Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Arad 
Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

  Silvicultură  

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Director 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Gospodărirea durabilă a 83 000ha de pădure 
Politica forestieră:   

 Vice-Presedinte al Comitetului Lemnului-UNECE (2004-2006)  
  

Perioada   OCTOMBRIE 1985- DECEMBRIE 1998 
Funcţia sau postul ocupat    Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Timisoara,  Caransebes 
Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

   Silvicultură 

Numele şi adresa 
angajatorului 

   Cercetator stiintific 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

   Cercetare 
 Responsabil proiect: “Cercetări privind variabilitatea rezistenţei la boli aulmilor autohtoni” 
 Project leader: “Dendrocronologia stejarilor în România” 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 14.02/2000 - 06.04/2000 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Certificat de absolvire curs: Management performant pentru dezvoltarea afacerilor şi imaginii organizaţionale 
a unităţilor 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 



Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul Român de Management – Ministerul Educaţiei Naţionale 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

specializare 

Perioada    20.04/2000-26.05/2000  
Calificarea / diploma 

obţinută 
   Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs: Monitorizarea, Evaluarea, Raportarea, Verificarea şi Certificarea proiectelor de stocarea carbonului, 
(domeniul : mediu şi energie) 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

United States Agency for International Development -Institute of International Education – Energy &    
Environment program, Technical Leadership trening Berkeley,California, SUA 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

specializare 

Perioada    10/1990-/12/1996 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diploma de doctor în agronomie (silvicultură)   

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Genetica arborilor 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

   UniversitateaTransilvania Brasov, Romania Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

doctorat 

Perioada    09/1989-05/1990 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

  Diplomă de absolvire curs postuniversitar-Limba engleză avansaţi    

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Limba engleză avansaţi 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  Universitatea de Vest Timişoara  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

specializare 

Perioada   09/1980-06/1985 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

   UniversitateaTransilvania Brasov, Romania Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere 



Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

   Botanica, Dendrologia, Silvicultura, Genetica Forestieră, Produse Forestiere, Vânătoare, Amelioraţii   silvice, 
Exploatări forestiere 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

  Diploma de inginer silvic   

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

licenta 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

                               
Limba engleza C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator elementar 

                             
Limba franceza 

 
B2 Utilizator elementar B2 Utilizator 

elementar B2 Utilizator elementar B2 Utilizator elementar B2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Managementul unei firme – (6 ani experienţă) 
Management de proiect pentru 7 proiecte naţionale şi internaţionale 
Conducerea unei organizaţii internaţionale (6 ani experienţă) 
Conducerea unei filiale zonale a unei organizaţii profesionale (5 ani experienţă) 
Apartenenţa la organizaţii profesionale: 
-membru în Consiliul Ştiinţific al Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti în 
perioada 1997-1998. 
- preşedinte al organizaţiei profesionale a silvicultorilor: Societatea Progresul Silvic-filiala 
Timişoara (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş (1998-2001 şi din 2005). 
 - membru al Consiliului Asociaţiei Pro Silva Europa, cu sediul în Franţa (asociaţia 
silvicultorilor care promovează o silvicultură ecologică, şi care are ca obiectiv şi protejarea 
naturii).  
- membru din anul  2002 in Societatea Naţională de Ştiinţa Solului.  
- membru al  Comisiei Naţionale de atestare a agenţilor economici din exploatări forestiere, 
numit prin Ordin al Ministrului 824/2000, reactualizat în 2005 şi 2006.  
- membru al Comitetului Ştiinţific al Simpozionului Internaţional: Naturalitatea şi pădurile 
Europei, Consiliul Europei,  Strasbourg (1997).   
- membru al grupului de lucru ad-hoc pentru Conservarea Biodiversităţii din cadrul 
Conferinţei Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor în Europa-MCPFE (1998-2001).  
- membru în Comisia Regiei Naţionale a Pădurilor pentru colaborarea cu Ministerul Apelor, 
Pădurilor şi Protecţiei Mediului la elaborarea Strategiei pe termen lung în domeniul 
silviculturii (2000). 
-vicepreşedinte (Roma, 2000-2002 şi Geneva, 2004-2006) şi apoi preşedinte (Geneva, 
2002-2004) al Comitetului Lemnului-Comisia Economică pentru Europa a ONU, cu sediul la 
Geneva.  
-membru al echipei de specialişti în piaţa şi marketingul produselor forestiere (FAO-UNECE)

 
  



Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

-Achiziţii publice- curs scurtă durată Banca Mondială    
-Evaluator  imobiliar , membru titular ANEVAR.- curs de scurtă durată 2007, stagiu 2008, 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

-Utilizator calculator: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Adobe Photoshop, programe de 
statistica (Statgraph, Unistat)-dobandite prin curs postuniversitar şi practică  

 
  

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Comunicare şi relaţii cu mass-media:  curs- Fundatia Internationala de Management 
 

  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

  

Informaţii 
suplimentare 

Calificări cheie:  
-cunoştinte solide în domeniile: protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, schimbari climatice, genetică 
forestieră, silvicultură, politică forestieră, management.  
-expertiză internaţională în domeniul pădurilor, protecţiei naturii şi conservării biodiversităţii pădurilor.  
Cunoasterea situaţiei sectorului forestier din România, în urma implicării in ultimii ani în numeroase 
proiecte şi studii privind analiza, restructurarea şi dezvoltarea sectorului forestier din Romania.  
-cunoasterea politicii internaţionale şi a funcţionării instituţiilor şi organizaţiilor în domeniul pădurilor, al 
protecţiei naturii şi al conservării biodiversităţii. Cunoaşterea reglementarilor şi directivelor Uniunii 
Europene în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului, în special cele din domeniul protecţiei naturii şi 
conservării biodiversităţii.  
-experienţă foarte bună în organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

     -experienta naţională şi internatională în elaborarea, pregatirea, managementul şi monitorizarea     
proiectelor  (Comisia Europeana, FAO, UNECE, Banca Mondiala, MEC, Regia Nationala a Padurilor etc.) 

  

 
  

Prof. dr.ing. Gheorghe Florian Borlea                                       Timişoara, 23.02..2010 
   


