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Informaţii personale  

Nume / Prenume  NICOLIN, Alma L.  

Adresă(e) Timișoara, ROMÂNIA  

Telefon(oane) 0743088211   

E-mail(uri) alma.nicolin@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Experienţa profesională  

Perioada 2016  - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri, lucrări practice şi seminarii la disciplinele: 

- Botanică, Specializarea Horticultură 

- Morfologia şi anatomia plantelor, Specializarea Biologie 

- Fitocenologie, Specializarea Biologie 

- Managementul ariilor protejate - Master Gestiunea Mediului şi a Resurselor Naturale  

- Managementul durabil al resurselor biologice - Master Biologie Aplicată în Agricultură  

- Diversitatea biologică - Master Biologie Aplicată în Agricultură  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactică şi cercetare 
 

Perioada 2004 -2015 

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări (lector) 

Activităţi si responsabilităţi principale Cursuri, lucrări practice şi seminarii la disciplinele: 

- Morfologia şi anatomia plantelor, Specializarea Biologie 

- Botanică generală, Specializarea Horticultură 

- Etică şi educaţie ecologică - Master Gestiunea Mediului şi a Resurselor Naturale 

- Managementul ariilor protejate - Master Gestiunea Mediului şi a Resurselor Naturale  

- Managementul durabil al resurselor biologice - Master Biologie Aplicată în Agricultură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactică şi cercetare 
 

Perioada 2012-2016  

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect „Elaborarea planului de management al Parcului Naţional Cheile Nerei – Beuşniţa 

(ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa)”, [cod SMIS-CSNR 36394], co-finanţat prin 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), POS Mediu Axa 4, valoare totală 2.976.863 lei 



Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea implemenării proiectului, coordonarea realizării Planului de management, a consultărilor 
publice, a relațiilor cu autoritățile de mediu și factorii interesați  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 

Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management, cercetare – protecția naturii 

  

Perioada Febr. 2019 – Febr. 2022 

Funcţia sau postul ocupat Expert plante  

Activităţi si responsabilităţi principale 

Inventarierea și cartarea la nivel național a plantelor invazive și potențial invazive, în cadrul proiectului 
Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 
1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive, 
POIM 120008 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

 
 

Perioada Ian. 2019 – Iun. 2020 

Funcţia sau postul ocupat Specialist Botanică 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Elaborare studii de fundamentare plan de management pentru ROSCI0220 Săcueni și aria naturală 
protejată 2184 Lacul Cicoș 

Numele şi adresa angajatorului S.C. M&S ECOPROIECT S.R.L., Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 10.05.2017 – 09.05.2019 

Funcţia sau postul ocupat Botanist (recenzor) în proiectul ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina 
Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Satchinez”, Cod SMIS 2014+101992  

Activităţi si responsabilităţi principale Inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor; evaluarea stării de conservare, elaborarea strategiilor 
de conservare și a planurilor de monitorizare. Recenzia datelor despre floră și habitate. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei - Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 01.07.2017 – 30.06.2019 

Funcţia sau postul ocupat Botanist, expert plan de management în proiectul ”Elaborarea planului de management pentru 
ROSPA0078 Mlaștina Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Satchinez”, Cod 
SMIS 2014+101992 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea Planului de management 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei - Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 10.05.2017 – 09.05.2019 

Funcţia sau postul ocupat Botanist / responsabil științific domeniul botanic / recenzor în proiectul ”Elaborarea planurilor de 
management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 
Pajiștea Cenad”, Cod SMIS 2014+101996  

Activităţi si responsabilităţi principale Inventarierea și cartarea speciilor și habitatelor; evaluarea stării de conservare, elaborarea strategiilor 
de conservare și a planurilor de monitorizare. Recenzia datelor despre floră și habitate, elaborarea 
rapoartelor științifice sintetice, coordonarea experților în floră și habitate. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei - Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 



  

Perioada 01.07.2017 – 30.06.2019 

Funcţia sau postul ocupat Botanist, expert plan de management în proiectul ”Elaborarea planurilor de management pentru 
ROSCI0287 Comloșu Mare, ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”, Cod SMIS 
2014+101996 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea Planului de management 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Valorilor Naturale și Culturale ale Banatului și Crișanei - Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 01.11.2017 – 31.08.2019 

Funcţia sau postul ocupat Expert voluntar specii și habitate în cadrul proiectului „Elaborarea planului de management pentru 
ROSCI0373 Râul Mureş între  Brănişca şi Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii 
Metaliferi şi ariile naturale protejate conexe” 

Activităţi si responsabilităţi principale Inventarierea speciilor de plante și a habitatelor;  
evaluarea stării de conservare pentru specii de plante și habitate;  
elaborarea măsurilor de conservare și a planurilor de monitorizare;  
elaborarea planului de management;  
acțiuni de informare și conștientizare. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația pentru Promovarea Valorilor Nat urale şi Culturale ale Banatului şi Crişanei „EXCELSIOR”, Str. 
Suceava, nr. 18, Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert coordonator studii, expert habitate și plante, în cadrul proiectului „Servicii pentru 
elaborarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale Protejate Coridorul Jiului, Confluenţa 
Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea Zăval”  

Activităţi si responsabilităţi principale - Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării speciilor și habitatelor  
- Elaborarea măsurilor de conservare pentru speciile și habitatele de interes comunitar  
- Elaborarea planului monitorizare și a protocoalelor de monitorizare 
- Colectarea, analiza şi verificarea datelor în vederea elaborării hărţilor de distribuție  
- Contribuții la realizarea și finalizarea planului de management 

Numele şi adresa angajatorului S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca  
Cluj-Napoca, strada Fagului nr. 79-81A, județul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 2014 - 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert cheie în cadrul proiectului „Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor 
comunitare de peşti din România”. 

Activităţi si responsabilităţi principale - Inventarierea surselor de date disponibile 
- Inventarierea, cartarea şi evaluarea stării speciilor și habitatelor caracteristice 
- Elaborarea planului monitorizare și a protocoalelor de monitorizare 
- Colectarea, analiza şi verificarea datelor în vederea elaborării hărţilor de distribuție  

Numele şi adresa angajatorului S.C. EPMC CONSULTING S.R.L. Cluj-Napoca  
Cluj-Napoca, strada Fagului nr. 79-81A, județul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 01.03. 2014 – 30.11.2015 

Funcţia sau postul ocupat 
Expert voluntar specii și habitate în cadrul contractului „Servicii pentru realizarea planului de 
management pentru situl Natura 2000 ROSCI0233 Someşul Rece” 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Inventarierea speciilor de plante și a habitatelor; evaluarea stării de conservare pentru specii de plante 
și habitate; elaborarea măsurilor de conservare și a planurilor de monitorizare; elaborarea planului de 
management; acțiuni de informare și conștientizare 



Numele şi adresa angajatorului ENG GREEN S.R.L., Cluj-Napoca  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 28.01.2013 – 31.08.2014 

Funcţia sau postul ocupat 
Expert voluntar specii și habitate în cadrul contractului „Servicii pentru realizarea planului de 
management pentru Rezervația Naturală și ROSCI0032 Cheile Rudăriei” 

Activităţi si responsabilităţi principale 
Inventarierea speciilor de plante și a habitatelor; evaluarea stării de conservare pentru specii de plante 
și habitate; elaborarea măsurilor de conservare și a planurilor de monitorizare; elaborarea planului de 
management; acțiuni de informare și conștientizare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. EPMC Consulting S.R.L., Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada 2010  - 2012  

Funcţia sau postul ocupat Expert biodiversitate în cadrul proiectului “Sprijin pentru organismele intermediare (OI) în vederea 

gestionării procesului de evaluare tehnico-financiară și selecție a proiectelor de protecție a naturii 

finanțate din POS Mediu - Axa prioritară 4” 

Activităţi si responsabilităţi principale Evaluarea proiectelor POS Mediu, Axa Prioritară 4 - Implementarea Sistemelor Adecvate de 

Management pentru Protecţia Naturii 

Lector – Sesiuni de instruire pentru potențialii beneficiari 

Help Desk & on-the-job training 

Numele şi adresa angajatorului SC Interdevelopment SRL 
5 Zboina Neagra Str., Bl. 98, Ap. 4, 060452, Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanță și evaluare cereri de finanțare 

  

Perioada 2011 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert specii si habitate: “Servicii pentru realizarea planului de management si a studiilor stiintifice 
necesare in vederea elaborarii acestuia“, din cadrul proiectului “Elaborarea masurilor de management 
si proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului Natura 2000 ROSPA 0047 Hunedoara 
Timisana“ 

Activităţi si responsabilităţi principale Inventarierea si cartarea speciilor de plante si a habitatelor 

Identificarea si cuantificarea impactului antropic si a starii actuale de conservare 

Elaborarea masurilor de management si a planului de management 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare 

Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector, cursul de instruire: Conservarea habitatelor si speciilor de interes comunitar; criterii de 
alegere a metodelor de conservare. Proiect nr. 8575 din 4.11.2011 U.S.A.M.V.B.T. Servicii de formare 
in domeniul protectiei mediului, in cadrul proiectului “Elaborarea masurilor de management si 
proiectarea infrastructurii suport pentru promovarea sitului Natura 2000 ROSPA 0047 Hunedoara 
Timisana“ 

Activităţi si responsabilităţi principale Elaborarea suportului de curs si prezentarea cursului Conservarea habitatelor si speciilor de interes 
comunitar; criterii de alegere a metodelor de conservare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instruire domeniul protectiei mediului 

Perioada 01/06/2007 - 28/02/2008  

Funcţia sau postul ocupat Expert coordonator regional pentru bioregiunea panonică în cadrul proiectului Phare 
“Implementation of Natura 2000 network in Romania” 



Activităţi si responsabilităţi principale - coordonarea activităţilor din cadrul proiectului pentru bioregiunea panonică; 
   - organizarea procesului de colectare al datelor; 

- introducerea datelor în baza de date; 
- revizuirea şi evaluarea criteriilor de clasificare şi descriere ale habitatelor din regiunea panonică; 
- elaborarea unor măsuri de management a habitatelor Natura 2000; 
- cursuri/formare continuă pentru agenții de mediu, administratori și custozi de arii protejate. 

Numele şi adresa angajatorului SC Interdevelopment SRL 
5 Zboina Neagra Str., Bl. 98, Ap. 4, 060452, Bucureşti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în cercetare 

Perioada 2000 - 2004  

Funcţia sau postul ocupat asistent 

Activităţi si responsabilităţi principale Lucrări practice de Morfologia şi anatomia plantelor şi Sistematica plantelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactică şi cercetare 

Perioada 1998 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat preparator 

Activităţi si responsabilităţi principale Lucrări practice de Morfologia şi anatomia plantelor şi Sistematica plantelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactică şi cercetare 

Perioada 01/11/1997 - 10/3/2004 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi si responsabilităţi principale Cercetare şi activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare, academic 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2020 - prezent 

Calificarea/diploma obţinută Master Sisteme Informatice Geografice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Research techniques and scientific authorship, Geovisualisation, Spatial data acquisition methods, 
Introduction to programming, Databases, Spatial analysis and modelling in GIS, Methods and models 
for analysing remote sensing data, Geostatistics 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Finalizat în 2022 

  

Perioada 2011-2013 

Calificarea/diploma obţinută Cursuri de formare și perfecționare în cadrul proiectului Excelență academică în învățământul la 
distanță și învățământul cu frecvență redusă - un demers pentru calitate, POSDRU/86/1.2/S/61878 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Specializare pentru învățământul la distanță și învățământul cu frecvență redusă: 
Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and Distance 
Learning; Formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR; Formare și perfecționare în 
utilizarea platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și desfășurarea 
procesului educațional; Formare și perfecționare în managementul calității - principii de implementare 
a calității, indicatori și criterii de calitate și performanță în ID/IFR 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Consorțiu universitar, coord. de Univ. Lucian Blaga - Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare post-universitară - formare continuă 

 
 

Perioada 2010-2011 

Calificarea/diploma obţinută Specializare post-universitară ”Poluarea, protecţia şi managementul mediului”  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Autorități și mecanisme de decizie în protecția mediului; Politici de mediu; Sistemul institutional de 
mediu din România; Controlul poluării și managementul riscului; Radioprotecția mediului; Protecția 
atmosferei; Sisteme de energii regenerabile; Audit de mediu. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania – Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare post-universitară 

  

Perioada 2010 

Calificarea/diploma obţinută Manager proiect, cod COR 241919 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Managementul integrat al proiectului; gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale; 
proceduri de achiziții, managementul riscului; managementul echipei de proiect; managementul 
comunicării; mamagementul calității.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

PROCOMUNITA, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare 

  

Perioada 01/11/1997 - 10/03/2004 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în agronomie, Studiul ecologic şi fitocenologic al vegetaţiei de pajişti din bazinul superior şi 
mijlociu al râului Timiş, 2004 - USAMVB Timișoara 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Botanică sistematică, biodiversitate, conservare şi restaurare ecologică, ecologia plantelor, 
fitosociologie, ecologia comunităţilor vegetale, pratologie. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 1/04/2002 - 30/09/2002  

Calificarea/diploma obţinută Specializare în cadrul doctoratului 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Evaluarea succesiunii vegetaţiei după combaterea speciei Pteridium aquilinum, cu aplicaţii statistice. 
Analiza numerică a datelor ecologice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

The University of Liverpool, Applied Vegetation Dynamics Laboratory 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Specializare în cadrul doctoratului 

  

Perioada 01/10/1993 - 13/06/1997  

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în Biologie şi Ştiinţe Agricole 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Morfologia și anatomia plantelor, Botanică sistematică, Zoologie, Ecologie, Fitocenologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara 
Calea Aradului 119, Timişoara, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

  



Perioada 15/09/1988 - 12/06/1992  

Calificarea/diploma obţinută Filologie - Istorie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Limba română, istorie, filosofie, limbi străine, latină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Bănăţean Timişoara, Filologie - Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă româna 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză  
B2  

Utilizator 
independent  

C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

B2  
Utilizator 

independent  
B2  

Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - abilități de leadership și lucru în echipă, eficiență, capacitate de sinteză și analiză, punctualitate 

- abilităţi de comunicare și de coordonare a echipelor de experți 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - inventarierea, cartarea şi monitorizarea speciilor și habitatelor 

- evaluarea şi monitorizarea biodiversităţii  

- reconstrucție ecologică 

- utilizare GPS, hărţi topografice, GIS 

- analiza numerică a datelor ecologice 

- studii populaţionale la speciile rare 

- clasificarea vegetaţiei 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- procesare text (Microsoft Word), instrumente editare (MS PowerPoint, MS Publisher) 

- calcul tabelar și baze de date (MS Excel, MS Access) 

- Project Manager  

- analiza statistică (CANOCO 4.5, STATISTICA 6). 
  

Permis de conducere B 

 

Informaţii suplimentare 

Proiecte de cercetare / Alte proiecte 

(selecție): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2019 – 2022 - Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu 
Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 
alogene invazive, POIM 120008, expert Inventarierea și cartarea la nivel național a plantelor invazive și 
potențial invazive. 
 
2019 – 2020 – Conservarea biodiversității în situl Natura 2000 ROSCI0220 Săcueni și aria naturală 
protejată 2.184 Lacul Cicoș, SMIS 119008, Specialist botanică, specii invazive, măsuri de conservare și 
protocoale de monitorizare pentru plan de management. 
 
2019 (mai) – 2019 (oct.) - Întărirea capacității pentru managementul adaptativ al capitalului natural din 
Parcul Național Retezat (incluzând Rezervațiile 2.494 Gemenele, 2.496 Peștera Zeicului) împreună cu 
siturile Natura 2000 suprapuse parțial – ROSCI0217 Retezat și ROSPA0084 Munții Retezat, Cod SMIS: 
11695, Specialist voluntar specii de plante și habitate, GTM CO SRL. 
 
2017 – 2019 – Proiect ”Elaborarea planurilor de management pentru ROSCI0287 Comloșu Mare, 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Alte activități relevante: 
 
 

Anexe: 

ROSCI0338 Pădurea Paniova și ROSCI0345 Pajiștea Cenad”, Cod SMIS 2014+101996, botanist, 
responsabil științific (coordonator), recenzor, expert plan de management. 
 
2017 – 2019 – Proiect POIM ”Elaborarea planului de management pentru ROSPA0078 Mlaștina 
Satchinez, ROSCI0115 Mlaștina Satchinez și 2.740 Rezervația Satchinez”, Cod SMIS 2014+101992, 
botanist, recenzor, expert plan de management. 
 
2017 – 2019 - Elaborarea planului de management pentru ROSCI0373 Râul Mureş între  Brănişca şi 
Ilia şi a planului de management pentru ROSPA0132 Munţii Metaliferi şi ariile naturale protejate 
conexe, voluntar specii de plante și habitate. 
 
2012 - 2015 - Proiect POS Mediu Axa 4 „Elaborarea planului de management al Parcului Naţional 
Cheile Nerei – Beuşniţa (ROSCI 0031 şi ROSPA 0020 Cheile Nerei - Beuşniţa)”, [cod SMIS-CSNR 
36394], co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) - manager. 
 
2015 -  Servicii pentru Elaborarea Planului de Management Integrat al Ariilor Naturale Protejate 
Coridorul Jiului, Confluenţa Jiu-Dunăre, Bistreţ, Locul Fosilifer Drănic şi Pădurea Zăval, POS Mediu, 
Axa 4, SMIS 43268 - coordonator echipă studii, expert plante și habitate.  
 
2014-2015 - Servicii pentru Monitorizarea stării de conservare a speciilor comunitare de peşti din 
România, în cadrul proiectului POS Mediu Monitorizarea starii de conservare a speciilor si habitatelor 
din Romania in baza art. 17 din directiva Habitate, Contract de finantare nr. 130537/10.01.2011, SMIS-
CSNR 17655 - expert cheie. 
 
2010 - 2012 - Proiect Asistență tehnică - Sprijin pentru organismele intermediare (OI) în vederea 
gestionării procesului de evaluare tehnico-financiară și selecție a proiectelor de protecție a naturii 
finanțate din POS Mediu - Axa prioritară 4 - expert biodiversitate. 
 
2011 – 2012 Servicii de realizare a Planului de Management pentru situl Natura 2000 ROSPA0047 

Hunedoara Timişeană şi a studiilor necesare în vederea elaborării acestuia, în cadrul proiectului POS 
Mediu Axa 4 Elaborarea Măsurilor de Management şi Proiectarea Infrastructurii Suport pentru 
Promovarea Sitului Natura 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timişană, cod SMIS-CSNR: 17305 
 
2009 – 2011 - Identification of medicinal and aromatic plants in the Aninei Mountains CNCSIS. Expert 
plante medicinale. 
 
01/06/2007 - 28/02/2008 - Implementation of NATURA 2000 Network in Romania. 
PHARE RO 2004/016-772.03.03.6.01 EuropeAid121260/D/SV/RO 
Coordonator regiunea panonică, expert evaluare habitate Ape curgătoare, expert specii rare.   
 
2005 - Miniş Gorges and Bigăr Spring Natural Reserve – Evaluation of the Flora and Vegetation. 
Evaluare şi monitorizare biodiversitate, specii rare, endemice. Măsuri de conservare. 
 
2003 – 2005 - CNCSIS type A grant. Research on the natural ecosystems growing up on derelict fields, 
formerly of an agricultural use. CNCSIS Tema 4, Cod CNCSIS 639. Expert evaluarea succesiunii 
vegetaţiei şi a biodiversităţii. 
 
2001 - 2002 - CNCSIS type AT grant. Specific biodiversity and typology of grasslands in the Banat hill 
and mountain region. CNCSIS, tema 38/2000 cod 42/2001. Expert specii şi habitate. Evaluarea şi 
monitorizarea biodiversităţii şi tipologiei pajiştilor. 
 
2000 – 2002 - Study on the biodiversity of the vegetal carpet in south-west Romania (Banat), CNCSIS, 
cod 95 / 2000, cod 157 / 2001. Expert evaluarea şi conservarea biodiversitaţii. 
 
1997 – 1999 - Ministry of Education and Research grant – Identification and characterization of the 
vegetation units and biotope types in South-Western Romania, contract 35032. Expert biodiversitate. 
 
 
2016 – prezent: Comisia Monumentelor Naturii a Academiei Române, filiala Timişoara - membru 

 
 
Lista lucrărilor științifice și didactice. 

 
Mai 2021 

 
   


