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Curriculum vitae  
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Radu Leontie Cenuşă 

Adresă Str.Victoriei 47, Vama, judeţul Suceava 

Telefon Mobil:  0740229459 

E-mail raducenusa@usv.ro 

Naţionalitate Română 

Data și locul nașterii 21 iunie 1951, Vatra Moldoviței, județul Suceava 

Experienţa profesională  

Perioada 1 martie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la programele de licenţă şi doctorat, cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Ştefan cel Mare”  Suceava, Facultatea de Silvicultură 
  

Perioada 1octombrie 2005 – 1martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar, conducător de doctorat, decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Ştefan cel Mare”  Suceava, Facultatea de Silvicultură 
 

Perioada 1 martie 2004 – 1 octombrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar  universitar,  decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de conducere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Ştefan cel Mare”  Suceava, Facultatea de Silvicultură 
  

Perioada 1 aprilie 2001 – 1 martie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal I, şef staţiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi elaborare proiecte de cercetare; conducere activităţi cercetare şi producţie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 1 iunie 1999 – 1aprilie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal I, şef secţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi elaborare proiecte de cercetare; conducere activităţi cercetare, proiectare şi producţie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 1 aprile 1992 – 1iunie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal II, şef staţiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi elaborare proiecte de cercetare; conducere activităţi cercetare şi producţie 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 1 august 1990 – 1 aprilie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal III, şef staţiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi elaborare proiecte de cercetare; conducere activităţi cercetare şi producţie 
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Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 1 mai 1989 – 1 august 1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific, şef ocol silvic experimental 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere şi elaborare proiecte de cercetare; conducere activităţi de producţie şi transfer tehnologic 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 1 octombrie 1980 – 1 mai 1989 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborare şi colaborare la proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 
  

Perioada 15 martie 1977 – 1 octombrie 1980 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Colaborare la proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Câmpulung Moldovenesc 

Perioada 1 august 1976 – 23 septembrie 1976  

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Producţie silvică 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia silvică Suceava, ocolul silvic Moldoviţa 

Educaţie şi formare  

Perioada 1 octombrie 1983 – 18 noiembrie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe agricole 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea lucrării de doctorat cu titlul „ Cercetări asupra structurii, volumului ecosistemicşi succesiunii 
ecosistemelor forestiere de limită din Carpaţii nordici (Călimani şi Giumalău)” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice 

Perioada  15 septembrie 1971 – 1 iulie 1976 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, biologice şi economice din domeniul silviculturii şi exploatării lemnului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere 

Perioada  15 septembrie 1966 – 1 iulie 1971 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician sivic / diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline tehnice, biologice şi economice din domeniul silviculturii şi exploatării lemnului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul silvic Câmpulung Moldovenesc 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine (autoevaluare) Limba franceză – bine; limba germană – bine; limba engleză - satisfăcător 

Competenţe şi abilităţi sociale Posibilităţi multiple şi ridicate de comunicare cu persoane din afara şi din interiorul mediului 
profesional, dobândite din facultate, participarea la diverse cursuri de perfecţionare şi la activitatea 
didactică, atât în învăţământul liceal, cât şi în cel universitar. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate organizatorică ridicată , consecinţă a funcţiilor de conducere la nivel de ocol silvic 
experimental, de staţiune de cercetări silvice, şi de facultate,  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Microsoft Office, Statistica, Corel 
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Locul de muncă actual și 
funcția 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Silvicultură (1/1) – profesor universitar 
I.C.A.S. Stațiunea Câmpulung Moldovenesc (1/2) -  cercetător I 

Vechimea la locul de muncă 
actual 

16 ani 
35 ani 

Lucrări elaborate  

Total 160 

Volume, monografii și broșuri  11, din care 2 în limbi străine (anexa 1) 

Articole științifice  39, din care 7 în limbi străine (anexa 2) 

Comunicări la manifestări științifice  49, din care 7 internaționale  (anexa 3) 

Proiecte de cercetare ștințifică  61, din care 3 internaționale (anexa 4) 
 

Brevete  Brevet de inovație 164/1989, Adaptarea testului Pfeifer (cromatografie specifică) la regenerarea pădurii 

Număr total de citări  44 (în reviste ISI 19) 

Membru în asociații profesionale 
sau științifice

  
  Membru în Comisia Monumentelor Naturii de pe lângă Academia Română din anul 1998 
  Membru in European Mountain research Initiative(MRI) Network, 2005 

Experiență managerială 
 

   Membru în Consiliul Științific al ICAS – 1991 – 1998; 
   Responsabilul programului național de cercetare ”Sisteme silviculturale pentru îngrijirea și regenerarea       
arboretelor” 1991 – 1993; 
   Membru în comisia de specialitate ”6.2. Silvicultură” al Colegiului Consultativ pentru cercetare     
aplicativă și dezvoltare 1994 -1997; 
   Președintele consiliului Științific al Parcului Național Călimani 2004 – 2009; membru din 2009 până în 
prezent;  
   Șeful Stațiunii ICAS Câmpulung Moldovenesc, 1990 – 2004; 
   Decanul Facultății de Silvicultură, de la Universitatea ”Ștefan cel Mare”,. 2004 - 2008 

Premii și distincții 
 

   Premiul ”Lopold Pfeil” al fundației Freiherr von Stein, Hamburg 1984; 
   Premiul ”Traian Săvulescu” al Academiei Române 1990; 
   Premiul ”Progresul Silvic” 1992. 
   Cetățean de onoare  al comunei Vatra Moldoviței, 2009. 

Informaţii suplimentare În calitate de conducător de doctorat, sunt expert la 2 programe POSDRU  
Am îndrumat 3 teze de doctorat finalizate; 
Am  sub coordonare științifică activitatea a 14 doctoranzi. 

Anexe Anexa 1 - Broșuri, cursuri, monografii; 
Anexa 2 – Articole științifice; 
Anexa 3 – Comunicări la manifestări științifice; 
Anexa 4 – Proiecte de cercetare   

 
 
 

Câmpulung Moldovenesc                                                                                               Prof. Dr. ing. Radu Leontie Cenușă,         
8 martie 2013 


