CURICULUM VITAE

Informaţii personale
Nume / Prenume MERCE OLIVER - FLORIN
Adresă(e) Str. Principala, nr. 228B, Sanmihaiu Roman, judetul Timis, cod 307380
Telefon(oane) Mobil: 0744 665 884
Fax(uri) E-mail(uri) oliver_merce@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 28.02.1977

Experienţa profesională
Perioada Mai 2002 - Prezent
Funcţia sau postul ocupat Inginer silvic (cercetare)(2002-2008), Cercetător ştiinţific (2008-martie 2012), Cercetător ştiinţific grd.
III (martie 2012 - prezent)
Activităţi şi responsabilităţi principale

a.

b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Colaborare la realizarea studiilor și activităților la nivel național pentru nominalizarea transnațională
definitivă a unor păduri virgine și seculare de fag din România ca situri ale patrimoniului Mondial
UNESCO în cadrul proiectului „O nominalizare comună a unor păduri virgine şi seculare de fag ca situri
ale Patrimoniului Mondial UNESCO: Pădurile de fag – patrimoniu natural comun al Europei”. Contract
nr.: 28/08.08.2014, 2014-2015, beneficiar Greenpeace CEE Romania.
Colaborator proiect: “Serviciul de realizare a studiilor ştiintifice necesare realizării planului de
management integrat al siturilor ROSCI0085 Frumoasa şi ROSPA0043 Frumoasa, SMIS-CSNR 36409”
(2014 - 2015);
Colaborare la realizarea contractului „Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a habitatelor de
interes comunitar (tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri) din România”, parte componentă a
proiectului: “Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului
17 din Directiva Habitate”, proiect finanţat de “Programul Operaţional Sectorial Mediu” (POS Mediu),
Axa prioritară 4, SMIS-CSNR 17655, contract de finanţare nr. 130537/10.01.2011"in perioada 20122015;
Realizarea studiilor și activităților la nivel național pentru nominalizarea transnațională definitivă a unor
păduri virgine și seculare de fag din România ca situri ale patrimoniului Mondial UNESCO în cadrul
proiectului „O nominalizare comună a unor păduri virgine şi seculare de fag ca situri ale Patrimoniului
Mondial UNESCO: Pădurile de fag – patrimoniu natural comun al Europei”. Contract nr.: 98/03.07/FY15
/ 03.07.2014, 2014-2015, beneficiar Asociația WWF Programul Dunăre-Carpați România .
Responsabil proiect: “Stabilirea masurilor de management pentru habitatele forestiere de interes
comunitar incluse in siturile Natura 2000” (2011 - 2013);
Ancient beech forests of Romania - the preliminary identification of potential nomination areas for the
World Heritage List. Contract no.: 8789/02.05.2012, 2012, Bundesamt für Naturschutz, Germany.
Responsabil proiect: “Studiu de fundamentare pentru constituirea Parcului Natural Codru Moma” (2007 2009);
Responsabil proiect: “Analiza starii de sanatate si influenta poluarii aerului asupra arborilor din
Municipiul Timisoara” (2006 - 2008);
Responsabil proiect: “Cercetari privind rolul ecologic al lemnului mort in ecosisteme forestiere
cvasivirgine” (2005 - 2006);

Responsabil proiect: “Documentatie tehnica pentru extinderea perdelelor forestiere de protectie in jurul
Municipiului Timisoara” (2006);
k. Colaborator proiect: “ Evaluarea biodiversitatii in arii protejate forestiere (APF) representative,ca reper
pentru o gestionare silviculturala durabila a arboretelor cultivate” (2009 - 2011);
l. Colaborator proiect: “Proiect de cercetare în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce revin ţării noastre în ceea
ce priveşte aplicarea reglementărilor comunitare privind reţeaua ecologică Natura 2000” - Activităţile
Specifice B(“Punerea în aplicare a deciziilor Comisiei Europene privind Directiva Habitate 92/43/CEE”),
pentru grupa de habitate păduri” (2010);
m. Colaborator proiect: Studiu privind identificarea elementelor de biodiversitate relevante pentru procesul
de certificare al pădurilor (2007-2008)
n. Colaborator proiect: „Structura si dinamica ecosistemelor forestiere naturale, suport pentru
fundamentarea de masuri silviculturale apropiate de natura si pentru o gestionare durabila a padurilor
(NATFORMAN)” (2006 - 2008);

o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.

Colaborator proiect: “Conservarea şi managementul durabil ale resurselor gentice forestiere– COREGE
– FOREST” (2005 - 2008);
Colaborator proiect: “Studii pentru elaborarea unor planuri integrate de prevenire si lupta impotriva
incendiilor in zonele cu frecventa ridicata” (2005-2006);
Colaborator proiect: “Asistenta tehnica pentru elaborarea hartii riscului de incendiu pentru
padurile Romaniei” (2004 – 2006);
Colaborator proiect: “Realizarea unei culturi energetice forestiere” (2004-2006);
Colaborator proiect: “Strategii de utilitzare durabilă a resurselor forestiere” (2002-2004);
Colaborator proiect: “Analiza instituţională a sectorului forestier” (2002-2003);
Colaborator proiect: “Inventory and Strategy for Sustainable Management and protection of Virgin
Forests in Romania – PIN MATRA” (2002 - 2003);
Colaborator proiect: “Strategii de utilitzare durabilă a resurselor forestiere” (2002-2004);

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti (ICAS) – Bd. Eroilor nr. 128, Voluntari, Ilfov
ICAS Staţiunea Timişoara – Aleea Pădurea Verde nr. 1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare şi proiectare tehnologică în Silvicultură
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

16 – 27 mai 2005
certificat de absolvire curs: “INNO-FOREST: Integrating innovation and entrepreneurship research in
higher forestry education”
Savonia Polytechnic, Iisalmi, Finlanda;
specializare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

octombrie 1996 – iunie 2001
Licenţiat, inginer silvic
silvicultură, ecologie forestieră, împăduriri, dendrometrie, dendrologie, cinegetică,
exploatări forestiere, amenajarea pădurilor, produse forestiere, biostatistică
Universitatea „Transilvania” Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere
Inginer silvic

Experienţa relevantă pentru
tipurile de studii pentru protecţia
mediului solicitate

Experienta intr- o serie de proiecte nationale si internationale legate de inventarul padurilor
virgine din Romania, de structura ecosistemelor forestiere naturale, de realizare a
documentatiei de nominalizare a unor fagete ca situri UNESCO, de managementul siturilor
Natura 2000, de analiza starii de sanatate a arborilor si fenomenului de poluare urbana.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Utilizarea tehnologiilor moderne în cercetare – FieldMap - curs organizat de ICAS
Bucuresti, octombrie 2006;

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Aptitudini si competente artistice
Informaţii suplimentare
Anexe

Timişoara
01.09.2016

-

Utilizare avansată a MS Office (Word, Excel, Power Point), navigare Internet.
Utilizarea Corel Draw si Adobe Photoshop Lighroom
Utilizarea mediului FieldMap pentru recoltarea de date din teren şi preşlucrarea
acestora pentru studiul structurii arboretelor.

Fotografia
Permis de conducere, categoria B
Lista lucrarilor publicate

Merce Oliver Florin

