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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume DRĂGOI Marian 

Adresă(e) Str. Ionescu Grigore 98, bl. T6B, ap. 5, București 2-23679 

Prenumele părinților Gheorghe, Ioana 

Telefon(oane) Mobil: +40726343464, +40744337436 

Fax(uri) -+40 230521664 

E-mail marian.dragoi@usm.ro;  www.silvic.usv.ro 
  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii 20.02.1959 
  

Stare civilă Divorțat, doi copii, Ioan (n. 1990), Ilinca (n. 1993) 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

  

Experiența profesională  
  

Perioada din Februarie 1997 până în prezent 

Funcția sau postul ocupat șef de lucrări între 1997 și 2005; din 2005, conferențiar; prodecan 2008-2011; director al 
Departamentului de silvicultură și protecția mediului din 2011 

Activități și responsabilități principale titular al disciplinelor economie și piața lemnului, fundamentarea deciziilor și aplicații informatice 
(masterat), economia mediului și gestionarea deșeurilor (programul de licența ]n ecologie și protecția 
mediului) 

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ superior 
  

Perioada Mai 1992-Ianuarie 1997 

Funcția sau postul ocupat Cercetător științific principal gr. III 

Activități și responsabilități principale Studii de economie forestieră: metode de formare a prețului lemnului  pe picior, evaluarea serviciilor 
ecosistemice, analize cost-beneficiu specifice economiei forestiere 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, B-dul Eroilor nr. 128, Voluntari - Ilfov, 077190 

Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare și dezvoltare tehnologică  (rezultate notabile în evaluarea serviciilor ecosistemice) 
  

Perioada Aprilie 1987-Aprilie 1992 

Funcția sau postul ocupat Proiectant principal gr. III 

Activități și responsabilități principale Amenajarea pădurilor 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, B-dul Eroilor nr. 128, Voluntari - Ilfov, 077190 

Tipul activității sau sectorul de activitate Amenajarea pădurilor (proiectare tehnologică) 
  

Perioada Martie 1985 - Martie 1987 

Funcția sau postul ocupat Inginer în cercetare 

Activități și responsabilități principale Management forestier 

Numele și adresa angajatorului Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, B-dul Eroilor nr. 128, Voluntari - Ilfov, 077190 
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Tipul activității sau sectorul de activitate Cercetare și dezvoltare tehnologică în împăduriri și regenerări naturale 
  

Perioada August 1984 – Februarie 1985 

Funcția sau postul ocupat Inginer în exploatarea pădurilor 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de exploatare 

Numele și adresa angajatorului Unitatea Forestieră de Exploatare și Transport Bocșa 

Tipul activității sau sectorul de activitate Exploatarea pădurilor 
  

Educație și formare  
  

Perioada 1999-200 

Calificarea / diploma obținută Bursa post-doctorala Fullbright – instrumente economice de piață pentru promovarea tehnologiilor 
ecologice de exploatare a lemnului  

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

North Carolina State University  

  

Perioada 1990-1996 

Calificarea / diploma obținută Doctor în agronomie, specialitatea Economie Forestieră și Amenajarea Pădurilor 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișeti”  

  

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obținută Curs de economie a mediului – metode de evaluare a serviciilor ecosistemice 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Harvard pentru Dezvoltare Internațională 

  

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obținută Curs de economie a mediului – „Training for trainers” 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Banca Mondială și Catedra UNESCO a Universității Politehnice București 

  

Perioada 1979-1984 

Calificarea / diploma obținută Inginer silvic 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” Brașov. Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

  

Competențe și abilități sociale - spirit de echipa dezvoltat 
- buna capacitate de comunicare 
- simț al umorului 

Competențe și aptitudini organizatorice - spirit organizatoric 
- experiență în gestionarea conflictelor  
- capacitate de a crea menține spiritul de echipă  
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Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Aplicații tip Office (nivel avansat), Project Management și aplicații similare, prelucrare digitală a 
fotografiilor și grafică digitală, GIS și baze de date 

  

Activitate de consultant independent - 2002- 2003 Campania de conștientizare publică privind conservarea biodiversității (FIMAN DS, 
Romania) 

- 2005 - Asistență tehnică și pregătire pentru pregătirea implementării măsurilor planului național 
pentru agricultură și dezvoltare rurală, prin programul SAPARD. Proiect PHARE RO 2002/000-
586.03.05, ADAS International LTD Marea Britanie. 

- 2005 Coordonator al Strategiei privind Dezvoltarea Resurselor Umane ale Departamentului 
Păduri, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (FiaTest, Romania) 

- 2008 - “Consolidarea sistemului de arii protejate prin demonstrarea celor mai bune practici în 
gestionarea ariilor protejate de mici dimensiuni în Parcul Național Munții Măcinului” Proiect 
UNEP/GEF România 

- 2007 - Împădurirea terenurilor agricole degradate, grant al guvernului japonez pentru sprijinirea 
programului de prevenire a schimbărilor climatice 051717-RO,  Regia Națională a Pădurilor 

- 2006 – 2007 coordonator local (deputy team leader)  al componentei ALFO (Crearea și 
Consolidarea Asociațiilor de Proprietari de Păduri) a Proiectului de Dezvoltare Forestieră, 
(INDUFOR, Finlanda) 

- 2006- 2008 Expert cheie al componentei de conștientizare, producție de materiale publicitare și 
atragere a sprijinului public din cadrul Proiectului de Dezvoltare Forestieră, în perioada (LDK 
Grecia) 

- 2008-2009 Analiza necesarului de informații la nivel de fermă în vederea verificări criteriilor de 
sustenabilitate ale producției de biomasă (Proiect finanțat de Ispra Joint Research Center, 
PROGIS Software  GmbH, Austria).  

- 2009-2012 Danube Floodrisk – proiect de cooperare internațională SEE (South East Europe). 
Componenta de conștientizare publică și comunicare. 

- 2009-2010 Expert cheie al proiectului de conștientizare publică privind implementarea Directivei 
Nitrați, împreună cu Centrul pentru Politici Economice Durabile de Mediu 

- 2010 Expert non-cheie al programului de sensibilizare a actorilor sociali cu privire la abordarea 
LEADER (GBI Consulting) 

- 2010 Membru al grupului de lucru pe comunicare și conștientizare publică privind pădurile,  creat 
în cadrul Comisiei Europene 

- 2011 – trainer pentru ProPark – promovarea managementului forestier responsabil in direcțiile 
silvice ce urmau a fi certificate in sistem FSC. 

- 2011-2012: expert non-cheie al programului de formare a fermierilor organizat de Ministerul 
Agriculturii prin masura 4.1. din cadrul PNDR 

- 2011-2012: expert în managementul biodiversității în cadrul proiectului „Elaborarea măsurilor de 
management și proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului Natura 2000 
Hunedoara Timișană”, împreună cu USAMV a Banatului Timișoara. 
2012-2016 – coordonator local al proiectului FP7 FORMIT – creșterea contribuției pădurilor la 
stocarea bioxidului de carbon 

- 2012-2016 – colaborator în cadrul proiectului Remote Froest – utilizarea tehnologiei LiDAR la 
îmbunătățirea managementului forestier 

- 20014-2017 – director de proiect „Creșterea capacității de organizare a asociațiilor de proprietari 
de păduri (ce include inițierea procedurii de creare a organismului național și a standardelor 
pentru sistemul de certificare PEFC) 

- 2011-2015 membru al consiliului științific al Parcului Național Cheile Nerei Beușnița 
- Din 2015 Membru al consiliului științific la Parcului Natural Apuseni 
- 2015, mai -iunie: expert pe lângă Banca Mondială pentru evaluarea costului marginal al creșterii 

contribuției pădurilor la stocarea bioxidului de carbon. 
- Din 2016 revizor al rapoartelor de evaluare privind certificarea forestieră penru NEPCON. 
- 2016 - Consilier al Secretarului de stat pentru păduri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 
- 2016, februarie – mai: membru al consiliului de administrație al Regiei Naționale a Pădurilor 
- din aprilie 2017 membru al grupului de lucru privind strategia forestieră a României 

iulie 2017 – formator al cursului organizat de Camera de Comerț și Industrie Suceava pentru 
specializare în managementul deșeurilor. 

- Peste 30 articole, cursuri de economie forestieră și al unui curs de amenajarea pădurilor 
(Economie Forestieră, 2000 – Ed. Economică, București, Economie și Management Forestier, 
2008 – Ed. Universității Suceava, Amenajarea Pădurilor, 2004 – Ed. Universității Suceava).   

  

Permis(e) de conducere categoria B 
 


