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Curriculum vitae  
Europass 

 

         

INFORMAŢII PERSONALE 
    

Nume  Borlea Gheorghe Florian 

Adresă  Arad, strada Mucius Scaevola 26, jud. Arad 

Telefon  0741331938, 0256277009 

Fax  0256200296 

E-mail  fborlea@yahoo.com, florianborlea@usab-tm.ro; fborlea@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii 

Sex  

 22.12.1960 

Masculin 

 

                      

 
 
1999 - prezent   
USAMVB Timisoara 
 

Învăţământ universitar 

 

Prezent: cadru didactic titular,  

Cadru didactic asociat (1999-2007), (profesor din 2007), director școală doctorală 

(2011-2012), Director CSUD USAMVBT (2012-2016), responsabil relații 

internaționale (2012-2016), Vicepresedinte INHABIT (Institutul pentru Biodiversitate 

Timisoara USAMVBT/Universitatea de Vest Timisoara/Universitatea Oradea din 

2015) 

Presedinte  al Consiliului Stiintific al Parcului National  Retezat, Presedinte al 

Asociatiei Silvicultura aproape de natura- Pro Silva Romania 

 

Coordonare CSUD (2012-2016), coordonare relații internaționale,   

Responsabil discipline: Protectia naturii si Conservarea biodiversitatii, Silvicultura, Reconstructie ecologica. 
 

 
2007 - prezent   
 

Diverse instituții și organizații  

 

 

Expert evaluator proiecte (Comisia Europeană, Horizon 2020 (2015, 2016, 2017), FP 

7 – o sesiune în 2007,2008,2013 și COST- în 2008). 

Consultant: Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii (Interdevelopment SRL, 

EBS SRL, diverse perioade intre 2009-2011), Administrație, Management și 

marketing forestier, expert biodiversitate si Director de proiecte nationale si 

internationale,  Membru-CASEE Board (Asociatia Universitatilor de Stiintele Vietii) 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

FEBRUARIE 2005 – IANUARIE 2009 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

 

 

 

 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
• Perioada (de la – până la) 

• Numele şi adresa angajatorului 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

 

•Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
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• Numele şi adresa angajatorului  Regia Naţională a Pădurilor Bucuresti – Romsilva, Director Comercial (10.2008-01.2009), 

Direcţia Silvică Timişoara , Director (02.2005-02.2009) 

 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

  Silvicultură   

• Funcţia sau postul ocupat  Director Comercial RNP Romsilva Bucuresti, Director Directia Silvica Timis,  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Valorificarea superioară a produselor forestiere; Managementul biodiversității pădurilor de stat, 

Responsabil cu Managementul Parcurilor Naționale, Parcurilor naturale si al celorlalte tipuri de 

arii protejate din fondul forestier administrat de RNP Romsilva,Coordonare si  Management 

proiecte RNP Romsilva, Politica forestieră:   

• Vice-Președinte al Comitetului Lemnului-ECE UNECE Geneva (2004-2006)  

 

 

• Perioada (de la – până la)  FEBRUARIE 2001 – FEBRUARIE 2005 ] 

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Timișoara,  Aleea Pădurea Verde 1, 1900 Timișoara, 

România 

 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Silvicultură  

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător științific:  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Cercetare : 

• Responsabil proiect: “Analiza instituţională a sectorului forestier” (2001-2003) 

• Responsabil proiect: “Strategii de utilizare 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 pentru 

producţie în Vestul României” – MENNER - (2004-2006) 

• Colaborator: Intensive monitoring of Forest Ecosystems in Europe: Western Romania 

Region (ICP-Forest/EU Scheme) 

Politica forestieră: 

• Expert forestier – România – Comitetul Lemnului UNECE şi Comisia Forestieră/FAO 

• Preşedinte al Comitetului Lemnului-ECE UNECE  Geneva (2002-2004) 

 

 

    

 

 

• Perioada (de la – până la)  DECEMBRIE 1998 - FEBRUARIE 2001   

• Numele şi adresa angajatorului   Regia Naţională a Pădurilor, Direcţia Silvică Arad  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

  Silvicultură   

• Funcţia sau postul ocupat   Director  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Gospodărirea durabilă a 83 000 ha de pădure 

Politica forestieră:   

• Vice-Președinte al Comitetului Lemnului-UNECE (2004-2006)  

 

 

‚• Perioada (de la – până la)  OCTOMBRIE 1985- DECEMBRIE 1998   

• Numele şi adresa angajatorului  Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice Timișoara,  Caransebeș  

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Silvicultură  

• Funcţia sau postul ocupat  Cercetător  

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Cercetare 

 1992-1996 : Responsabil/director proiecte de cercetare: “Cercetări privind variabilitatea 

rezistenţei la boli a ulmilor autohtoni" ; 1993-1994 :“Dendrocronologia stejarilor în România” 

 

 

 

 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
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• Perioada (de la – până la)  09/1980 - 06/1985 

 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 UniversitateaTransilvania Brașov, România 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Botanică, Dendrologie, Silvicultură, Genetică Forestieră, Produse Forestiere, Vânătoare, 

Amelioraţii silvice, Exploatări forestiere 

• Numele calificării primite  Diploma de inginer silvic   

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  09/1989 - 05/1990 

 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Universitatea de Vest Timişoara  

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Limba engleză avansaţi 

• Numele calificării primite  Diplomă de absolvire curs postuniversitar - Limba engleză avansaţi    

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

   
   

 

• Perioada (de la – până la)  10/1990 - 12/1996 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 UniversitateaTransilvania Brasov, România 

Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Genetica arborilor 

• Numele calificării primite  Diploma de doctor în agronomie (silvicultură)   

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  20.04/2000 - 26.05/2000  

 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 United States Agency for International Development -Institute of International Education – 

Energy & Environment program,  

Technical Leadership training 

Berkeley Lab.,California, SUA 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Curs: Monitorizarea, Evaluarea, Raportarea, Verificarea şi Certificarea proiectelor de stocare a 

carbonului (domeniul : mediu şi energie)  

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire  

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

• Perioada (de la – până la)  14.02/2000 –06.04/2000 

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 Institutul Român de Management – Ministerul Educaţiei Naţionale 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Management pentru dezvoltarea afacerilor şi imaginii organizaţionale a unităţilor 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire curs : Management performant pentru dezvoltarea afacerilor şi imaginii 

organizaţionale a unităţilor 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

  

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă. 
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LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  Engleză               Franceză 

• Abilitatea de a citi  excelent              bine                        

• Abilitatea de a scrie  bine                     bine 

• Abilitatea de a vorbi  excelent              bine. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

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.) 

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

-organizare Conferințe de presă din postura de Director Direcție Silvică 

-abilități de lucruî in mediu intercultural – O.N.U. Geneva –Comisia Economică pentru 

Europa/membru  in Conducerea Biroului Comitetului Lemnului (2000-2006). 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAORICE 

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. 

 Managementul unei firme de stat in domeniul pădurilor– (6 ani experienţă) 

Management de proiect pentru 7 proiecte naţionale şi internaţionale 

Conducerea unui organism subsidiar al unei organizaţii internaţionale (6 ani experienţă) 

Conducerea unei filiale zonale a unei organizaţii profesionale (12 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 2005-2014). 

 - 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 (1998-2005).  

- 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) 

. 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 Utilizator calculator: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Adobe Photoshop, programe de 

statistica (Statgraph, Unistat)-dobandite prin curs postuniversitar şi practică  

Achiziţii publice- curs scurtă durată Banca Mondială    

Evaluări imobiliare-curs de scurtă durată 2007 
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ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost  

menţionate anterior. 

 
Calificări cheie:  

-cunoştinte solide în domeniile: cercetare științifică, conservarea biodiversităţii, protecţia 

naturii, managementul organizațiilor și proiectelor, administrație în silvicultură, politică 

forestieră, economie forestieră, management şi marketing forestier, genetică forestieră.  

-expertiză internaţională în domeniul pădurilor, ariilor protejate şi al conservării 

biodiversităţii pădurilor.  Cunoașterea 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.  

-cunoașterea politicii internaţionale şi a funcţionării instituţiilor şi organizaţiilor în domeniul 

pădurilor, al protecţiei naturii şi al conservării biodiversităţii. Cunoaşterea reglementărilor şi 

directivelor Uniunii Europene în domeniul silviculturii şi protecţiei mediului, în special cele 

din domeniul protecţiei naturii şi conservării biodiversităţii.  

-experiența naţională şi internatională în elaborarea, evaluarea, pregatirea, managementul 

şi monitorizarea proiectelor  (Comisia Europeana-PHARE, FP 7 și COST, FAO, UNECE, 

Banca Mondiala, PIN-MATRA,  MEC, Regia Nationala a Padurilor, POS MEDIU, etc.) 

-participare la numeroase manifestări profesionale naționale (55) și internaționale.(58). 

-organizarea în România a 4 manifestări internaționale (intalnirea anuală a Pro Silva 

Europa în 1998 la Timișoara, Conferința anuală a Directorilor Generali ai Administrației 

Pădurilor de Stat din Europa Centrală  în 2000 la Timișoara, Simpozionul internațional 

Sound use of the wood- Poiana Brașov 2003, Conferința anuală a Directorilor Generali ai 

Administrației Pădurilor de Stat din Europa, în 2006 - Poiana Brasov.  

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Categoria B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE           Premii și distincții internaționale : Timber Committee ECE/UNECE  Awards 2002 -Geneva 

 

 

                            Prof. dr.ing. Gheorghe Florian Borlea                                        

                                                                                                                                                    Timişoara, 10.02.2018 

 


