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Curriculum vitae   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRĂGOI Marian 
Adresă(e) Str. Ionescu Grigore 98, bl. T6B, ap. 5, Bucureşti 2-23679 

Prenumele părinţilor Gheorghe, Ioana 

Telefon(oane) Mobil: +40726343464, +40744337436 

Fax(uri) -+40 230521664 

E-mail(uri) dragoi@usv.ro, marian.dragoi@gmail.com www.silvic.usv.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.02.1959 
  

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

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Curs de formare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada din Februarie 1997 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat şef de lucrări între 1997 şi 2005; din 2005, conferenţiar, prodecan din 2008, director de departament 
din 2011 

Activităţi şi responsabilităţi principale titular al disciplinelor amenajarea pădurilor (licenţă zi) economie şi piaţa lemnului, fundamentarea 
deciziilor şi aplicaţii informatice (masterat) 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Mai 1992-Ianuarie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific principal gr. III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studii de economie forestieră  

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

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

Perioada Aprilie 1987-Aprilie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Proiectant principal gr. III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Amenajarea pădurilor 

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

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

Perioada Martie 1985 - Martie 1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer în cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management forestier 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare şi dezvoltare tehnologică în împăduriri şi regenerări naturale 
  

Perioada August 1984 – Februarie 1985 
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Funcţia sau postul ocupat Inginer în exploatarea pădurilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de exploatare 

Numele şi adresa angajatorului Unitatea Forestieră de Exploatare şi Transport Bocşa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Exploatarea pădurilor 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1990-1996 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în agronomie, specialitatea Economie Forestieră şi Amenajarea Pădurilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeti”  

  

Perioada 1997 

Calificarea / diploma obţinută Curs de economie a mediului – metode de evaluare a factorilor de mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Harvard pentru Dezvoltare Internaţională 

  

Perioada 1996 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Banca Mondială şi Catedra UNESCO a Universităţii Politehnice Bucureşti 

  

Perioada 1979-1984 

Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” Braşov. Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa dezvoltat 
- buna capacitate de comunicare 
- simţ al umorului 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit organizatoric 
- experienţă în gestionarea conflictelor  
- capacitate de a crea menţine spiritul de echipă  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Aplicaţii tip Office (nivel avansat), Project Management şi aplicaţii similare, prelucrare digitală a 
fotografiilor şi grafică digitală, GIS şi baze de date, sisteme de asistare a deciziilor  
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Activitate de consultanţă - 2002-2004 RiverLife Timis-Bega proiect de implementare a sistemului de avertizare a inundaţiilor 
în timp real DESWAT – autor al analizei cost-beneficiu a implementării proiectului şi al unui 
sistem de permise negociabile pentru reducerea contaminării apelor subterane cu nitraţi 

- 2002- 2003 Campania de conştientizare publică privind conservarea biodiversităţii (FIMAN DS, 
Romania) 

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

- 2005 Team Leader al Strategiei privind Dezvoltarea Resurselor Umane ale Departamentului 
Păduri, din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 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 Naţional Munţii Măcinului” Proiect 
UNEP/GEF România – autor al evaluării cost-beneficiu a actualului sistem de gestionare a 
parcului, bazat pe cuantificarea serviciilor ecosistemice datorate pădurii, inclusiv stocarea 
carbonului 

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

- 2006 – 2007 Deputy team leader al componentei ALFO (Crearea şi Consolidarea Asociaţiilor de 
Proprietari de Păduri) a Proiectului de Dezvoltare Forestieră, (INDUFOR, Finlanda) 

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

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

- 2009-2012 Danube Floodrisk – proiect de cooperare internaţională SEE (South East Europe). 
Componenta de conştientizare publică şi comunicare. 

- 2009-2010 Expert cheie al proiectului de conştientizare publică privind implementarea Directivei 
Nitraţi, 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 Reprezentant al româniei în grupul de lucru privind comunicarea şi conştientizare publică,  
creat în cadrul Comisiei Europene cu ocazia anului internaţional al pădurilor. 

- 2011 expert non-cheie în proiectul de formare profesională „Formare profesională pentru tinerii 
fermieri din Regiunile de Dezvoltare Nord-Est si Sud-Est” (TF-NESE) 

- 2011 formator WWF pentru programul de promovare a unui management forestier responsabil 
-       din 2011 membru al consiliului ştiinţific al Parcului Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa 
- Autor al cca. 40 articole (publicate în România, Franţa, SUA, Republica Cehă, Slovenia, 

Republica Moldova), două tratate de economie forestieră şi al unui curs de amenajarea pădurilor 
(Economie Forestieră, 2000 – Ed. Economică, Bucureşti, Economie şi Management Forestier, 
2008 – Ed. Universităţii Suceava, Amenajarea Pădurilor, 2004 – Ed. Universităţii Suceava). 

  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B 
  

 


