
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CHERCIU IONICĂ 

Adresă(e) Vidra, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: +40723385774 

E-mail(uri) ionicacherciu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Roman 

Data naşterii 12.06.1962 

Sex M 
  

Experienţa profesională 
  

Perioada 
 

Februarie 2015 – Decembrie 2019 
  

Funcţia sau postul ocupat Inspector  Sef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Control silvic şi cinegetic, implementare-monitorizare 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Garda Forestieră Focşani 

Tipul activităţii /sectorul de activitate - Control silvic şi cinegetic, implementare-monitorizare silvică în domeniul investiţii, drumuri 
forestiere, reconstrucţie ecologică, împădurirea terenurilor degradate, perdele forestiere, 
scoateri definitive / ocupări temporare din fondul forestier naţional, împuternicit cu controlul 
materialului forestier de reproducere conf. OM 930/2014; 
- Management ul activităţii de control; 
- Management ul activităţii de silvicultură; 
- Management ul activităţii cinegetice; 
- Organizare, coordonare, control al aplicării legislaţiei silvice în domeniile silvicultură şi 
cinegetic în raza teritorială a judeţelor: Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea, Vaslui şi Vrancea. 

 f 

Perioada Ianuarie 2008 – Februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou  

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare-monitorizare silvică în domeniul investiţii, drumuri forestiere, reconstrucţie 
ecologică, împădurirea terenurilor degradate, perdele forestiere, scoateri definitive / ocupări 
temporare din fondul forestier naţional, împuternicit cu controlul materialului forestier de 
reproducere conf. OM 157/2008 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – ITRSV Focşani  

Tipul activităţii /sectorul de activitate Implementare-monitorizare şi control silvic şi cinegetic 
  

Perioada Iunie 2005 –Ianuarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Consilier silvic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare-monitorizare silvică în domeniul investiţii, drumuri forestiere, reconstrucţie 
ecologică, împădurirea terenurilor degradate, perdele forestiere, scoateri definitive / ocupări 
temporare din fondul forestier naţional, împuternicit cu controlul materialului forestier de 
reproducere  

Numele şi adresa angajatorului ITRSV Focşani 

Tipul activităţii /sectorul de activitate Implementare-monitorizare şi control silvic  
  

Perioada Mai 2004 – Iunie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Inspector silvic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementare-monitorizare şi control silvic  

Numele şi adresa angajatorului DTRSV Focşani 
  

Perioada Septembrie 2001 – Mai 2004 

Funcţia sau postul ocupat Inspector silvic 

Activităţi şi responsabilităţi principale implementare-monitorizare şi control silvic  



  
 

Numele şi adresa angajatorului ITRSC Buzău 
  

Perioada Iulie 2001 – Septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare investiţii  

Numele şi adresa angajatorului ICAS Focşani 
  

Perioada Martie 2001 – Iulie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale Fond Forestier  

Numele şi adresa angajatorului ICAS Bucureşti – Ocolul Silvic Experimental Vidra 
  

Perioada Octombrie 1997 - Martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Şef ocol 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, administrare 

Numele şi adresa angajatorului ICAS Bucureşti – Ocolul Silvic Experimental Vidra 
  

Perioada August 1988 – Octombrie 1997  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cultura şi refacerea pădurilor 

Numele şi adresa angajatorului ICAS Bucureşti – Ocolul Silvic Experimental Vidra 
  

Educaţie şi formare profesională 

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Masterat în agroturism, industrie alimentară şi protecţia consumatorului 

Disciplinele principale studiate  Agroturism  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Bioterra 

Nivelul în clasificarea naţională  Studii superioare 
  

Perioada 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager 

Disciplinele principale studiate  Management general al întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională  Studii superioare 
  

Perioada 1983 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic 

Disciplinele principale studiate  Silvicultura, dendrologie, impaduriri, amelioratii silvice, pedologie, dendrometrie, meteorologie, 
drumuri forestiere, topografie, amenajarea bazinelor hidrografice torentieale, exploatari 
forestiere etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea din Braşov, Facultatea de Silvicultură si Exploatari Forestiere 

Nivelul în clasificarea naţională  Studii superioare, licenţă 
  

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Română 
Engleză, franceză 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independe

nt 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independe
nt 

 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilitate de lucru in echipă;  
- capacitate de adaptare la medii diverse (proiectare, producţie); 

  



  
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-bun organizator, perseverentă, analiza oportunitatilor; 
-eficienţă si rapiditate în luarea deciziilor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -specializat in probleme de scoateri definitive/ocupari temporare din fondul forestier national, 
reconstrucţie ecologica, împădurire terenuri degradate, perdele forestiere  
-imputernicit cu controlul materialul forestier de reproducere conf. OM 930/2014. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

nivel avansat (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint)  
Programe folosite in silvicultura: APV, SUMAL, WoodTracking si IwoodTracking etc; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categ B 
  

Informaţii suplimentare In activitatea de producţie desfasurata la Ocolul Silvic Experimental Vidra am participat la 
aplicarea rezultatelor cercetărilor care au avut diferite obiective, legate în general de 
reconstrucţia ecologică prin împădurire a terenurilor degradate, gospodărirea arboretelor 
instalate pe terenuri degradate. 

Am participat la simpozioane, sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţară şi străinătate 
organizate de ICAS, ASAS, Facultatea de Silvicultura Braşov, Academia Româna precum şi în 
strainatate (Innsbruk, 2012, invitat in cadrul proiectului SEE MONITOR II). 

 
  

Anexe  

 
Data completarii 
31 decembrie 2019 
 
Titular, 
 

Cherciu Ionică 
 
 
 
 


