
 
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informatii personale  

Nume / Prenume BIRIŞ Iovu-Adrian 

Adresa(e) Bucureşti, str. Vidin nr. 12, bl. 58 bis, sc. A, ap. 13, sector 2, Romania 

Telefon(oane) - Mobil: 0723 68 95 68 

Fax(uri) 0318080776 

E-mail(uri) iovu.biris@gmail.com 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data nasterii 01.11.1969 
  

Sex Masculin 
  

Locul de munca vizat / 
Domeniul ocupational 

 

  

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
 
 
 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
 

aprilie 2017 - prezent 
Consilier personal al Ministrului Mediului 
- Îndeplinirea sarcinilor încredințate de ministrul mediului; 
- asigurarea de consiliere/expertiză tehnică şi ştiinţifică de specialitate pe domeniile de 

competență: managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, 
securitatea biologică; 

Ministerul Mediului, Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, www.mmediu.ro 
protecția mediului (managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, 
securitatea biologică) 

  

Perioada 15 iulie 2016- 15 ianuarie 2017 

Functia sau postul ocupat Consilier personal al Secretarului de Stat pentru păduri, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor 

Activitati si responsabilitati principale - Îndeplinirea sarcinilor încredințate de Secretarul de Stat; 
- Coordonarea elaborării Catalogul național al pădurilor virgine și cvasivirgine din România, 

conform prevederilor OM nr 1417/11.07.2016. 
- Coordonarea 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”. 

- Acordarea de expertiză şi consultanţă tehnică şi ştiinţifică de specialitate factorilor de 
decizie din sectorul forestier; 

Numele si adresa angajatorului Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Bucureşti, Bd. Libertăţii nr.12, sector 5, www.mmediu.ro  

Tipul activitatii sau sectorul de activitate silvicultură 

  

http://www.mmediu.ro/
http://www.mmediu.ro/


Perioada 15 noiembrie 2008-05 mai 2016 

Functia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul I-specializarea silvicultură, domeniul ecologie forestieră,  
Funcții: secretar ştiinţific (până în aprilie 2012); şef birou Relaţii Internaţionale, Marketing şi 
Editura Silvică (aprilie 2012-mai 2016); 

Activitati si responsabilitati principale - Coordonarea activităţii secretariatului ştiinţific; 
- Coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare instituțională și a planului anual de 

cercetare; 
- Monitorizarea realizării temelor de cercetare la termenele şi parametrii corespunzători ; 
- Avizarea internă a rapoartelor de cercetare ; 
- Integrarea institutului în programe de cercetare interne şi internaţionale; 
- Monitorizarea publicării rezultatelor cercetărilor; 
- Stabilirea de contacte ştiinţifice şi parteneriate cu specialişti şi instituţii din România şi 

străinătate ; 
- Coordonarea proiectelor de cercetare cu finanțare din surse interne sau internaţionale 

aflate în responsabilitate; 
- Elaborarea de propuneri de proiecte pentru programele interne și internaționale de proiecte 
- Coordonarea echipei de cercetare/programului de cercetări în domeniul ecologiei 

forestiere; 
- Îndeplinirea responsabilităţilor în cadrul proiectelor; 
- Elaborarea documentaţiilor pentru atestarea institutului în calitate de evaluator/auditor 

de mediu, pentru acreditarea ca instituţie componentă a sistemului de CD de interes 
naţional etc.;  

- Acordarea de expertiză şi consultanţă tehnică şi ştiinţifică de specialitate factorilor de 
decizie din sectorul forestier, protecţia mediului, administratorilor şi proprietarilor de pădure 
etc.; 

- Coordonarea activității biroului Relaţii Internaţionale, Marketing şi Editura Silvică; 
- Coordonarea activității editoriale a Editurii Silvice; 
- coordonarea activităţii de publicare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor 

(www.editurasilvica.ro ); 

Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, din mai 2015) 
b-dul Eroilor, nr 128, Bucureşti, România, www.icas.ro. 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică (silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). 

  

Perioada Mai 2004 - noiembrie 2008 

Functia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul II-specializarea silvicultură, domeniul ecologie forestieră, secretar 
ştiinţific 

Activitati si responsabilitati principale - Coordonarea activităţii secretariatului ştiinţific; 
- Coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare instituțională și a planului anual de 

cercetare; 
- Monitorizarea realizării temelor de cercetare la termenele şi parametrii corespunzători ; 
- Avizarea internă a rapoartelor de cercetare ; 
- Integrarea institutului în programe de cercetare interne şi internaţionale; 
- Monitorizarea publicării rezultatelor cercetărilor; 
- Stabilirea de contacte ştiinţifice şi parteneriate cu specialişti şi instituţii din România şi 

străinătate ; 
- Coordonarea proiectelor de cercetare cu finanțare din surse interne sau internaţionale 

aflate în responsabilitate; 
- Elaborarea de propuneri de proiecte pentru programele interne și internaționale de 

proiecte 
- Coordonarea echipei de cercetare/programului de cercetări în domeniul ecologiei 

forestiere; 
- Îndeplinirea responsabilităţilor în cadrul proiectelor; 
- Elaborarea documentaţiilor pentru atestarea institutului în calitate de evaluator/auditor 

de mediu, pentru acreditarea ca instituţie componentă a sistemului de CD de interes 

http://www.editurasilvica.ro/


naţional etc.;  
- Acordarea de expertiză şi consultanţă tehnică şi ştiinţifică de specialitate factorilor de 

decizie din sectorul forestier, protecţia mediului, administratorilor şi proprietarilor de 
pădure etc.; 

- Coordonarea activității biroului Relaţii Internaţionale, Marketing şi Editura Silvică; 
- Coordonarea activității editoriale a Editurii Silvice; 
- coordonarea activităţii de publicare şi diseminare a rezultatelor cercetărilor 

(www.editurasilvica.ro ); 

Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, în prezent) 

b-dul Eroilor, nr 128, Bucureşti, România 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică (silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). 

  

Perioada Mai 2001 - prezent 

Functia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activitati si responsabilitati principale susținere cursuri și lucrări practice la disciplinele Dendrologie, Silvologie, Conservarea 
biodiversităţii şi arii naturale protejate.  

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară  Bucureşti, Facultatea de Agricultură, 
B-dul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Cod 011464, Bucureşti, Web: www.agro-bucuresti.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Didactică (silvicultură și conservarea biodiversității) 

  

Perioada Mai 2002-Mai 2004 

Functia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III-specializarea silvicultură, domeniul ecologie forestieră, secretar 
ştiinţific 

Activitati si responsabilitati principale - Coordonarea activităţii secretariatului ştiinţific; 
- Coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare instituțională și a planului anual de 

cercetare; 
- Monitorizarea realizării temelor de cercetare la termenele şi parametrii corespunzători ; 
- Avizarea internă a rapoartelor de cercetare ; 
- Integrarea institutului în programe de cercetare interne şi internaţionale; 
- Monitorizarea publicării rezultatelor cercetărilor; 
- Stabilirea de contacte ştiinţifice şi parteneriate cu specialişti şi instituţii din România şi 

străinătate ; 
- Coordonarea proiectelor de cercetare cu finanțare din surse interne sau internaţionale 

aflate în responsabilitate; 
- Elaborarea de propuneri de proiecte pentru programele interne și internaționale de 

proiecte 
- Coordonarea echipei de cercetare/programului de cercetări în domeniul ecologiei 

forestiere; 
- Îndeplinirea responsabilităţilor în cadrul proiectelor; 
- Elaborarea documentaţiilor pentru atestarea institutului în calitate de evaluator/auditor 

de mediu, pentru acreditarea ca instituţie componentă a sistemului de CD de interes 
naţional etc.;  

- Acordarea de expertiză şi consultanţă tehnică şi ştiinţifică de specialitate factorilor de 
decizie din sectorul forestier, protecţia mediului, administratorilor şi proprietarilor de 
pădure etc.; 

Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, în prezent) 

b-dul Eroilor, nr 128, Bucureşti, România 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică (silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). 

  

Perioada Mai 2001- Mai 2002 

http://www.editurasilvica.ro/
http://www.agro-bucuresti.ro/


Functia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gradul III-specializarea silvicultură, domeniul ecologie forestieră 

Activitati si responsabilitati principale - Coordonarea proiectelor de cercetare; 
- Coordonarea unor proiecte internaţionale; 
- Îndeplinirea responsabilităţilor în cadrul proiectelor; 
- Acordarea de asistenţă tehnică administratorilor şi proprietarilor de pădure, 
- Participarea la manifestări ştiinţifice ; 
- Publicarea şi diseminarea rezultatelor studiilor şi cercetărilor. 

Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, în prezent) 

b-dul Eroilor, nr 128, Bucureşti, România 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică (silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). 

 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activitati si responsabilitati principale 

Numele si adresa angajatorului 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
 

 
Februarie 1997-Iunie 2000 
șef de lucrări 
susținere cursuri și lucrări practice la disciplina Silvicultură 
Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare – Academia de Studii 
Economice din București, Piața Romană nr. 6, București 010374 , www.ase.ro. 
 

Perioada Octombrie 1995- mai 2001 

Functia sau postul ocupat Cercetător stagiar/ Cercetător ştiinţific 

Activitati si responsabilitati principale  

Numele si adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în 
Silvicultură „Marin Drăcea”, în prezent) 
b-dul Eroilor, nr 128, Bucureşti, România 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Cercetare ştiinţifică (silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). 

  

Perioada Octombrie 1995- mai 2002 

Functia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activitati si responsabilitati principale susținere cursuri și lucrări practice la disciplinele Dendrologie și Silvicultură 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Ecologie, Bd.Vasile Milea nr.1G, Bucuresti 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Didactică, în domeniul silviculturii 
  

Educatie si formare  
  

Perioada oct.1996-dec. 2001 

Calificarea / diploma obtinuta Doctor în silvicultură/ Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

silvicultură 

Numele si tipul institutiei de Invatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Transilvania“ Braşov 

Nivelul In clasificarea nationala sau 
internationala 

Doctorat/postuniversitar 

  

Perioada oct.1990-iunie 1995 

Calificarea / diploma obtinuta Inginer silvic/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

silvicultură 

Numele si tipul institutiei de Invatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Transilvania“ Braşov 



Nivelul In clasificarea nationala sau 
internationala 

universitar 

  

Perioada oct. 2006-iunie 2007 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire/Modul psiho-pedagogic 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Psiho-pedagogie 

Numele si tipul institutiei de Invatamant 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ecologică din Bucureşti-Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul In clasificarea nationala sau 
internationala 

postuniversitar 

  

Aptitudini si competente 
personale 

 

  

Limba(i) materna(e) Precizati limba(ile) materna(e) (daca este cazul specificati a doua limba materna, vezi 
instructiunile) 

  

Limba(i) straina(e) cunoscuta(e)  

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare 
scrisa 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 Utilizator avansat B1 
Utilizator 

independent 
B2 Utilizator avansat B2 

Utilizato
r 

avansat 

Franceză  

B1 
Utilizator 

independent 
B2 Utilizator avansat A2 Utilizator de bază A2 Utilizator de bază A2 

Utiliz
ator 
de 
bază 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine  

  

Competente si abilitati sociale Experienţă în conducerea şi coordonarea echipelor de lucru, bune abilităţi de comunicare şi 
colaborare. Capacitate de lucru în echipă. Capacitate de a aborda sarcini cu caracter de 
noutate. Flexibilitate în  delegarea sarcinilor. 

  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Bună cunoaştere a cadrului instituţional şi a culturii organizaţionale în domeniile cercetării-
dezvoltării, ariilor naturale protejate și conservării biodiversităţii, silviculturii. Experienţă în 
managementul proiectelor. Abilitate în obţinerea, analiza şi sinteza informaţiilor necesare 
îndeplinirii obiectivelor/sarcinilor. Abilitate în soluţionarea şi managementul conflictelor.  

În ceea ce privește coordonarea/leadershipul, am coordonat activitatea echipei de cercetare Ecologie 
Forestieră (20 membri). Am coordonat activitatea Secretariatului Științific al  ICAS (2002-2012) și a 
biroului Relaţii Internaţionale, Marketing şi Editura Silvică (2012-2016). Am activat ca președinte al 
Consiliului Științific al ICAS (INCDS-MD, în present) (2011-2015). 
În ceea ce priveşte managementul activităţii de cercetare, cea mai relevantă activitate 
pentru acest criteriu este reprezentată de activitatea de secretar ştiinţific pe care am 
îndeplinit-o în perioada mai 2002-mai 2012. În această calitate am coordonat întreaga 
activitate a secretariatului ştiinţific din cadrul ICAS/INCDS-MD. În perioada aprilie 2012-mai 
2016 am deținut funcția de şef birou Relaţii Internaţionale, Marketing şi Editura Silvică în 
cadrul INCDS-MD. 
În ceea ce priveşte managementul proietelor de CD, am participat la realizarea a 64 de 
proiecte de cercetare și a 36 de studii de impact asupra mediului, studii de evaluare 
adecvată, studii de fezabilitate, bilanţuri de mediu, etc. Dintre cele 64 de proiecte de 
cercetare, 40 au fost proiecte cu finanțare din surse interne iar 24 cu finanțare din surse 
externe. La 34 de proiecte am fost coordonator de proiect sau responsabil din partea 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


institutului (25 proiecte naționale și 9 internaționale). 

Competente si aptitudini tehnice 
 

 

 

 

 

 

 

Peste 21 de ani experienţă în activitatea de cercetare-dezvoltare. Domenii de cercetare: 
silvicultură, ecologie forestieră, conservarea biodiversităţii). Direcţii de cercetare: i) 
Caracterizarea şi evaluarea ecologică a tipurilor de staţiuni forestiere, habitate forestiere şi 
ecosisteme forestiere; ii) Dinamica şi funcţionarea ecosistemelor forestiere naturale în condiţiile 
schimbărilor condiţiilor de mediu. iii) Evaluarea biodiversităţii ecosistemelor forestiere şi a 
influenţei măsurilor de management a pădurilor asupra acestora; iv) Regimul factorilor 
disturbanţi şi influenţa acestora asupra structurii şi funcţionării ecosistemelor forestiere; v) 
valorificarea integrativă superioară a resurselor forestiere nelemnoase. 

 

 

Competente si aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Microsoft Windows 95/98/2000/XP/7, Microsoft Office 97-2003-2007 
Echipamente şi softuri profesionale GPS (Trimble GPS Pathfinder Office, Terrasync, DNR 
Garmin, ArcPad) 

  

Competente si aptitudini artistice Fotografie de documentare 
  

Alte competente si aptitudini 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Disponibilitate la efort îndelungat şi de a lucra în condiţii grele (zone izolate, teren accidentat, 
inaccesibil pentru acces auto, etc.).   

Seriozitate, simţ de răspundere, capacitate de lucru în condiţii de stres;  
Specializări şi calificări: 

▪ -seminarul ,,Elaborarea şi analiza proiectelor de asistenţă şi investiţii în domeniul forestier“ 
organizat de MAPPM şi FAIR Bucureşti cu sprijinul FAO în septembrie-octombrie 1997; 

▪ cursul intensiv ,,Cunoştiinţe necesare atestării calităţii de elaborator de studii de impact şi 
bilanţ de mediu” organizat de ICIM Bucureşti şi Centrul European de Competenţă Profesională 
şi Tehnică în martie 1998; 

▪ cursul intensiv ,,Website Building“ organizat de Multimedia Magic Web Brussels în mai-iunie 
1999, iulie 2000; 

▪ cursul intensiv „Forest Ecology and Reconstruct Technology“ organizat de JICA în Noiembrie-
decembrie 1999; 

▪ curs de “Tehnică fotografică şi video” organizat de Universitatea Populară Ioan I. Dalles din 
Bucureşti;  

▪ curs de instruire în utilizarea programelor CARTO WinSTAR, STAR GIS, ORACLE, ACCESS 
şi DREAMWEAVER şi pentru crearea de aplicaţii E-Next organizat de STAR INFORMATIC 
S.A. şi UNIVERISTATEA CATOLICĂ LOUVAIN (Belgia) în perioada septembrie 2001- 
februarie 2002. 

▪ cursul „Monitorizarea proiectelor‟ organizat de AMCSIT Politehnica şi aprobat de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în martie 2005. 

cursul „Instruire auditori interni pentru sistemul de management al calităţii ISO 9001:2000” 
organizat de TUV NORD în perioada 18-20 Aprilie 2007. 
 
Activitate editorială și peer-review: 
Membru al Colegiului editorial al Editurii Silvice, 2002-2016 (www.editurasilvica.ro). 
Redactor şef al revistei Annals of Forest Research (www. afrjournal.org), revistă cotată ISI 
Web of Science și SCOPUS (2002-2016);  
Membru în Colegiul de referenţi ştiinţifici ai revistelor: Bucovina Forestieră, 2013-prezent 
(www.bucovina-forestiera.ro), Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 2009-prezent 
(http://progresulsilvic.ro/revista-de-silvicultura-si-cinegetica), „Scientific Papers. Series A. 
USAMV Bucureşti”, 2008-prezent (http://agronomyjournal.usamv.ro/); 
Peer-reviewer pentru reviste din ţară (5) şi străinătate (3); 
Peer-reviewer pentru 25 cărţi ştiinţifice publicate în ţară şi 2 în străinătate. 
 
Evaluator: 
Granturi cercetare: 

▪ 2005-2011: evaluator CNCSIS (programele IDEI-PCE, Resurse Umane, Platforme 
Tehnologice); 

▪ 2011-2012: evaluator “Swiss National Science Foundation”; 

http://www.editurasilvica.ro/
http://www.e-afr.ro/
http://www.bucovina-forestiera.ro/
http://progresulsilvic.ro/revista-de-silvicultura-si-cinegetica
http://agronomyjournal.usamv.ro/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informaţii despre premii sau alte 
elemente de recunoastere a 
contribuţiilor stiintifice  
 

▪ 2013: evaluator UEFISCDI (programele Parteneriate, Capacităţi). 

▪ 2016: evaluator ANCSI (programul POC); ERA-NET (programul ERA-Gas). 
Grade ştiinţifice, teze de doctorat, licenţă, masterat: 

▪ 2007-prezent: referent oficial la 17 teze de doctorat (Universitatea Transilvania din Braşov, 
USAMV Bucureşti, USAMVB Timişoara); 

▪ 2011- 2012: referent oficial în comisii de promovare în grade didactice (Universitatea 
Transilvania din Braşov, USAMV Bucureşti, Universitatea Ecologică București); 

▪ 2012-2013: membru în comisii de licenţă (USAMV Bucureşti); 

▪ 2002-2012: membru în comisii de promovare în grade profesionale de C-D. 
Premii şi distincţii: 

▪ Premiile Societăţii Progresul Silvic (2009-2013); 

▪ Premiile Fundaţiei Alexandru Tisesscu (2012-2015). 
 
 

Premii şi Distincţii acordate: 
- Decizia de mulțumire publică nr.  739/25.11.2014  a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva 
pentru sprijinirea, dezvoltarea și promovarea acțivității Parcului de Vânătoare Șarlota (DS 
Timișoara); 
- Decizia de mulțumire publică nr.  51/2011  a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva pentru 
rezultate deosebite în activitatea profesională; 
- premiul AGIR „Inginerie agricolă şi silvică” pe anul 2008 pentru lucrarea „Bază de date 
geospaţială a pădurilor din România, pe unităţi ecosistemice, şi harta digitală”, 
elaborată de dr. ing. Nicolae Doniţă, dr. ing. Constantin Bândiu, dr. ing. Iovu-Adrian Biriş, dr. 
ing. Vladimir Gancz, ing. Joiţa Apostol şi geograf Cristiana Marcu (lucrare colectivă) – 
www.agir.ro;  
- premiul „Emanoil TEODORESCU” al Academiei Române pe anul 2005 pentru lucrarea 
„Habitatele din România” (lucrare colectivă) www.acad.ro; 
- Diploma de onoare a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului  pe anul 2003 
pentru activitatea prestigioasă în domeniul cercetării-dezvoltării și proiectării în silvicultură 
- premiul Societăţii Progresul Silvic pe anul 2001 pentru coordonarea lucrării “Les forêts 
vierges de Roumanie” (lucrare colectivă); 
- premiul „Marin Drăcea” clasa I al MAAP pe anul 2002 pentru rezultate foarte bune 
obţinute în activitatea profesională; 

Funcţii şi responsabilităţi în organisme naţionale şi internaţionale: 

▪ membru al Consiliului ştiinţific al ICAS (2004-2015); 

▪ preşedinte al Consiliului ştiinţific al ICAS (2012-2015); 

▪ membru al grupului de experţi şi a Comitetului de coordonare  a "Sistemului Informaţional 
privind Managementul Biodiversităţii" de pe lângă MAPM (2002 –); 

▪ membru în colectiv de experţi de pe lângă Ministerul Mediului şi Pădurilor însărcinat cu 
coordonarea implementării reţelei pan-europene NATURA 2000, stabilit prin OM 
521/29.05.2006 

▪ membru al Consiliului Ştiinţific al Parcului Natural "Lunca Mureşului" (Ordinul ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 1772/2010, Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 
1957/2016) (2003 – prezent); 

▪ membru al Consiliului Ştiinţific al Parcului Naţional Buila Vânturariţa (Ordinul Ministrului 
Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 524/30.04.2008) (2006 - prezent); 

▪ membru al Consiliului Ştiinţific al ROSCI Ciucaş (2012 - prezent); 
președinte al Consiliului Științific al ROSCI0201 Podișul Nord Dobrogean 

▪ membru al grupului de lucru nr. 5 "Protejarea şi Îmbunătăţirea Calităţii Mediului" privind 
implementarea strategiei şi a acţiunilor "Planului de Dezvoltare regională a Regiunii 
Bucureşti-Ilfov" (mai 2003); 

▪ reprezentantul ICAS în Consiliul Internaţional al IUFRO (2009-2013); 

▪ reprezentantul ICAS în Consiliul Membrilor al Institutului Forestier European (2003 – 2016); 

▪ membru CNATDCU, Panelul 2 „Ştiinţe inginereşti”, Comisia „Ingineria resurselor vegetale şi 
animale” (2011-2012); 

 

http://www.agir.ro/
http://www.acad.ro/


Citări: 
Web of Science: citări 70; h-index=5; 
Google Scholar: citări 529; h-index =8; i10-index = 7 
 

  

Permis(e) de conducere Categ B 
  

Informatii suplimentare Membru în asociații profesionale:  
- Asociația Generală a Inginerilor din România-AGIR (1996-2004); 

- Societatea ,,Progresul Silvic” (1998-prezent, Secretar General 1999-2001, Membru al 

Consiliului Director 2012-prezent); 

- Societatea Ecologică din România (1997-prezent); 

- Președinte al Fundației ,,Alexandru Tissescu” (2013-prezent); 

- Asociația Producătorilor de Paulownia din Romania (2015-prezent). 

Persoane care pot oferi referințe:  

dr. ing. Nicolae Doniță, Membru titular al Academiei de Științe Agricole și Silvice, 0721664314; 

prof. Dr. Ing. Lucian Curtu, decan al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere – 

Universitatea Transilvania din Brașov, lucian.curtu@unitbv.ro, 0761336302; 

 ing. Gheorghe Marin, șef serviciu Inventar Forestier Național (ICAS) ghmarin@roifn.ro, 

0744650982 ; 

 
  

Anexe Lista lucrărilor publicate (Anexa 1) 
Lista brevetelor de invenție și a cererilor de brevete de invenție înregistrate (Anexa 2) 
Lista proiectelor de cercetare (Anexa 3) 
 

 

 
09.11. 2017 
          Iovu-Adrian BIRIŞ 
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