Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Nuţă Ilie Silvestru
Str. Şoimului, nr. 15, Craiova, România
0351461058

Mobil: 0731363022

silvestru1969@yahoo.com
română
08.01.1969

Sex masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi asdresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

27.03.2015 – prezent
Director
Administrarea fondului forestier de pe raza teritorială a direcţiei şi gestionarea durabilă a pădurilor
Direcţia Silvica Dolj
silvicultură
2001 – 26.03.2015
Şef Ocol
Administrarea fondului forestier de pe raza teritorială a ocolului şi gestionarea durabilă a pădurilor.
Direcţia Silvică Dolj
Ocolul Silvic Segarcea

silvicultură
2008-prezent
Responsabil disciplina „Amelioraţii silvice” (cadru didactic asociat)
Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie, Specializarea Silvicultură
predare, învăţământ universitar
2000 - 2001
Şef Ocol
Administrarea fondului forestier de pe raza teritorială a ocolului şi gestionarea durabilă a pădurilor.
Direcţia Silvică Târgu Jiu
Ocolul Silvic Turceni

silvicultură
1993 - 2000
Şef district, responsabil regenerarea pădurilor
Organizarea şi conducerea efectivă a lucrărilor de teren din silvicultură:
-fond forestier
-cultură şi refacere
-pază şi protecţie
-programare
-producţie.
Direcţia Silvică Craiova
Ocolul Silvic Craiova
silvicultură

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2012
Diplomă de Manager proiect
Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției sociale
octombrie 2011- iulie 2013
Diplomă de master în domeniul Silviculturii - Master în Management și sisteme tehnice în exploatări
forestiere
Universitatea "Transilvania" din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări forestiere
octombrie 2002 – aprilie 2007
Diplomă de doctor în domeniul fundamental ştiinţe agricole şi silvice, domeniul agronomie
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară – Bucureşti
2001
,,Managemet performant pentru dezvoltarea afacerilor și imaginii organizaționale a Ocoalelor silvice,,

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educației Naționale, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Institutul Român de
/ furnizorului de formare Management
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

octombrie 1999

– iunie 2003

Diplomă de licenţiat în ştiinţe juridice
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept
« Nicolae Titulescu »
octombrie 1988

–

iunie 1993

Diplomă de inginer silvic
Universitatea Transilvania – Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere
septembrie 1983 – iunie 1987
Diplomă de bacalaureat
Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” – Craiova

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) franceză; rusă
Autoevaluare
Înţelegere

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba franceză

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

Limba rusă

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-bun organizator al procesului de producţie;
-capacitate de analiză şi sinteză, spirit de iniţiativă;
-experienţă în administrarea fondului forestier.

Permis(e) de conducere

Categoria B

Discurs oral

Exprimare scrisă

Informaţii suplimentare

7.VI.2019

Activitatea de cercetare a fost valorificată prin publicarea un număr total de 4 cărţi de specialitate
relevante pentru disciplinele postului scos la concurs (în edituri recunoscute CNCSIS), dintre care 3 ca
prim autor sau unic autor, precum şi 33 lucrări ştiinţifice de specialitate (în revistele și volumele unor
manifestări științifice naţionale şi internaţionale), dintre care: 7 lucrări în reviste indexate ISI Thomson
Reuters (Clarivate Analytics) şi în volume indexate ISI Proceedings; 21 lucrări indexate BDI;2 lucrări în
categoria B; 3 lucrări în alte manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale cu ISSN sau ISBN.
In decursul activităţii de cercetare științifică am participat în mod activ, ca director sau membru la o
serie de contracte și proiecte de cercetare dezvoltare (CNCSIS), după cum urmează:
1. Director de Contract Prestări Servicii de Cercetare/Consultanță nr. 172 din 21.01.2019, în valoare de
10000 euro (fără TVA) ,,Studiul de monitorng asupra migratiei si invaziei speciilor Ambrosia artemisiifolia
si Phytolacca americana in bazinul infrior al Jiului. Identificarea maurilor active de combatere,, Contract
nr. 10C/05.10.2018; Beneficiari: Terra Silva SRL și Universitatea din Craiova
2. Membru în echipa cercetare a unui Grant național - Proiect POS Mediu Axa prioritară 4, 20142015, Tema -Servicii pentru monitorizarea stării de conservare a habitatelor de interes comunitar
(sărături, dune continentale, pajişti, apă dulce) din România - din cadrul proiectului ,,Monitoriazarea stării
de conservare a speciilor şi habitatelor din România în baza articolului 17 din Directiva Habitate,, cod
SMIS-CSNR 17655
Colaborator la 2 teme de cercetare ale ICAS – RNP Romsilva.
Recunoaşterea şi relevanţa rezultatelor ştiinţifice sunt atestate printr-un număr mare de
citări, peste 30, Google Scolar (h-index: 3) în reviste ISI și BDI.
Recunoașterea activității de cercetare rezidă și din poziția de membru în "Consiliul Științific
Consultativ al RNP Romsilva", Comisia de Silvotehnică pentru rezultate obținute, dar și dintr-o serie
de comitete internaționale:
 International Congress on Agriculture and Forestry Research (AGRIFOR) Marmaris / Turkey, 810 April 2019- https://www.agriforcongress.com/Conference/Committee;
 Eurasian
Journal
of
agricultural
researchfile:///C:/Users/mnicu/Desktop/CV_2018/Main%20Page,%20Editorial%20Board%20and%2
Contents[#431914]-485982.pdf
De asemenea, recunoașterea rezultatelor științifice din domeniu, în mediul academic național și
internațional, este ilustrată prin premiul obținut în anul 2002 ,,MARIN DRĂCEA,, Clasa I pentru rezultate
foarte bune obţinute în activitatea profesională în domeniul Silviculturii.
Membru al asociaţiilor profesionale: “Progresul Silvic”.
Membru în comitetul științific alSimpozionului studențesc ,, International Student Scientific
Conference „THE ENVIRONMENT- RESEARCH, CHARGE, ADMINISTRATION” incepand cu 2018,
2019.
Participarea cu studenții de la specializarea Silvicultură la diferite acțiuni de ecologizare și
împăduriri în parteneriat cu ROMSILVA, ca de exemplu "Creștem împreună", "România prinde
rădăcini" ș.a.
Participarea în calitate de invitat ca și specialist Silvicultor, la International Training Course on:
,,Combating Desertification,, for countries of Central Asia, Caucasus and Eastern Europe, organizat de
Republic of Turky și Ministry of Forestry and Water Affair's General Directorate of Combating
Desertification and Erosion and Turkish Cooperation and Coordination Agency at Konya and Mersin,
Turky.

Dr. Ing. ILIE SILVESTRU NUȚĂ

