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CURRICULUM VITAE   
INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  Marius Budeanu 

Adresă Aleea Mercur, nr. 8, Sc. A, Ap. 8, Braşov, Județul Braşov, 500444, 
România. 

Telefoane Fix: 0268 419936 Mobil: 0726009162 

Fax 0268 415338 

E-mailuri budeanumarius@yahoo.com, marius.budeanu@icas.ro 

Naționalitate Română 

Data nașterii 13.01.1980 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 16 ani şi 1 lună 

  

Perioada (de la – până la) 01.04.2007 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "MARIN 
DRĂCEA" - Stațiunea Braşov, strada Cloșca, nr. 13, 500040, Braşov, 
România. 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Cercetare în Silvicultură. 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific Genetică Forestieră (Grd. I, Decembrie 2019) 

Principalele activităţi şi 
responsabilități 

Activităţi ştiinţifice în cadrul laboratorului de Genetică forestieră; 
responsabil şi colaborator proiecte; Responsabil Laborator Analiza 
Calităţii Seminţelor Forestiere. 

  Experienţa în proiecte de cercetare (cele mai relevante): 
 

2019-2022 “Ameliorarea potenţialului productiv şi de adaptare al pădurilor de 
molid prin promovarea provenienţelor valoroase, a arborilor ideotip, 
precum şi prin creşterea numărului de surse de seminţe genetic 
ameliorate”. Proiect finanţat în Programul NUCLEU-BIOSERV (PN 
19070302)- responsabil proiect. 

2018 “Creşterea rezistenţei molidişurilor la acţiunea factorilor abiotici 
destabilizatori prin selecţia de genotipuri valoroase, testate în 
culturi comparative de provenienţe”. Proiect finanţat în Programul 
NUCLEU-GENERESERV (PN18040203)- responsabil proiect. 

2016-2017 “Dezvoltarea metodelor şi tehnologiilor de conservare a Resurselor 
Genetice Forestiere valoroase la speciile de cvercinee, în contextul 
schimbărilor de mediu”. Proiect finanţat în Programul NUCLEU-
DESFOR (PN16330203)- responsabil proiect. 

2015 “Evaluarea variabilității genetice şi a stabilității ecosistemelor forestiere 
în contextul actual al schimbărilor climatice”. Proiect finanţat în 
Programul NUCLEU-GEDEFOR (PN09460216)- responsabil proiect. 

2014-2017 “Înfiinţarea unei livezi semincere de stejar brumăriu în cadrul D.S. 
Tulcea”. Proiect finanţat de Regia Naţională a Pădurilor (ROMSILVA) 
- responsabil proiect. 

2011-2013 “Evaluarea variabilității genetice a unor populații naturale de molid 
testate în culturi multistaţionale”. Proiect finanţat de RNP - 
ROMSILVA- responsabil proiect. 

2009-2011 “Reactualizarea catalogului naţional al materialelor forestiere de 
reproducere”. Proiect finanţat de Regia Naţională a Pădurilor 
(ROMSILVA) - colaborator proiect. 

2007-2008 “Conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice 
forestiere din România” (CEEX) - colaborator proiect. 
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Perioada (de la – până la) 1.11.2003-31.03.2007 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice - Stațiunea Braşov. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltare tehnologică în Silvicultură (Amenajarea pădurilor). 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Dezvoltare Tehnologică grd. III 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Lucrări de amenajarea pădurilor; proiectarea perdelelor forestiere 
de protecţie împotriva înzăpezirii drumurilor naționale şi a căilor 
ferate; studiu privind dotarea cu drumuri a fondului forestier. 
Experienţa în activitatea de dezvoltare tehnologică:  
2003 – 2007, Redactarea în concept a 7 amenajamente silvice. 
2006 – 2007, Proiectarea perdelelor forestiere de protecţie împotriva 

înzăpezirii drumurilor naționale şi a căilor ferate din 
Judeţul Buzău: SF, PT, DL, DV, CS. 

2006 – 2007, Studiu privind dotarea cu drumuri a fondului forestier din 
Judeţul Braşov. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) 1.10.2009 – 18.09.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Universitatea “Transilvania" din Braşov, Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere. 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Silvicultură 
Testarea valorii genetice a unor rezervaţii de seminţe de molid în 
culturi comparative multistaţionale. 
Aptitudini: Prelevarea carotelor folosind Burghiul Pressler, 
determinarea densităţii convenţionale cu ajutorul carotelor de sondaj, 
măsurarea creşterilor anuale şi a lemnului timpuriu şi târziu cu 
ajutorul poziţiometrului digital Lintab 5 de tip Rinntech şi a 
programului specializat TSAP WIN. Utilizarea programelor statistice 
(Statistica, SPSS). 

Tipul calificării / diploma obținută Teză de doctorat / Doctor în Silvicultură. 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul 
naţional sau internațional 

ISCED nivel 8 (din 8). 

  

Perioada (de la – până la) 1.10.2004 – 30.07.2005 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea “Transilvania" din Braşov, Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere. 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Silvicultură 
Studiul clonelor şi a rameţilor de pin silvestru (Pinus sylvestris) din 
cultura comparativă Săcele. 
Aptitudini: cunoştinţe de genetică cantitativă şi genetica 
populaţiilor, înțelegerea schițelor culturilor comparative, 
măsurarea şi determinarea caracterelor fenotipice ale clonelor. 

  

Tipul calificării / diploma obţinută Studii Aprofundate: Managementul ecosistemelor forestiere. 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED nivel 7. 
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Perioada (de la – până la) 1.10.1998 – 25.07.2003 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea “Transilvania" din Braşov, Facultatea de Silvicultură 
şi Exploatări Forestiere. 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Silvicultură 

Tipul calificării / diploma obţinută Inginer diplomat. 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul 
naţional sau internaţional 

ISCED nivel 6. 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei 
dar care nu sunt recunoscute 
neapărat printr-un certificat sau 
diplomă 

 

  

Limba maternă Română 

Limbile străine cunoscute Engleză (1), Franceză (2) 
 

Limba străină 1 Limba străină 2 

abilitatea de a citi bine                           satisfăcător 

  abilitatea de a scrie satisfăcător                satisfăcător 

abilitatea de a vorbi satisfăcător                satisfăcător 

  

Aptitudini şi competenţe artistice 
 

- 

Aptitudini şi competenţe sociale 
 

Experienţă pentru lucru în echipă acumulată în urma participării la 
diverse proiecte de cercetare realizate în România. 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 

Responsabil proiecte, în cadrul cărora coordonez activitatea altor 
persoane şi gestionez bugetele proiectelor. Coordonatorul 
Laboratorului de Analiza Calităţii Seminţelor Forestiere Braşov. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
 

Cunoştinţe de Genetică forestieră şi ameliorarea arborilor, 
conservarea şi managementul resurselor genetice forestiere, 
rezervaţii de seminţe, plantaje, culturi comparative, eşantionare 
seminţelor pentru export, studiul lemnului. Cunoştinţe în domeniul 
amenajării pădurilor. Programe calculator: Word, Excel, 
PowerPoint, Programe pentru prelucrare statistică (Statistica, 
SPSS), programe pentru studiul lemnului: TSAP Win, CooRecorder, 
CDendro, Cofecha, ARSTANwin. 

Permis de conducere Categoria B (2003). 

Alte aptitudini şi competenţe 
 

- 
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Informaţii suplimentare Autorizat I.S.T.A. pentru recepţia, eşantionarea şi etichetarea 
loturilor de seminţe destinate exportului. 
Membru al Societăţii Progresul Silvic. 
Membru CACS Silvobiologie. 
Cod UEF-ID Brainmap: U-1700-031K-1064.  
Profil ResearchGate: 
https://www.researchgate.net/profile/Marius_Budeanu 
Profil Google Academic: 
https://scholar.google.ro/scholar?hl=ro&q=Budeanu+Marius&oq=b 
Profil ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/D-6128-
2014 
Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/budeanu-marius 
Profil Publons: https://publons.com/researcher/1651106/marius-
budeanu 
Profil Scopus: 
https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=553391885
00 
Recenzor: Canadian Journal of Forest Research, Forests, Data, 
PJMSSH. 
Editor: Revista de Silvicultură şi Cinegetică. 
 
Publicații: 38 (toate în ultimii 10 ani) 
Cărți/capitole cărți prim autor: 2 
Cărți/capitole cărți coautor: 5 
Articole ISI autor principal: 10 (alte 2 în evaluare) 
Articole BDI autor principal: 20 
Articole BDI coautor: 1. 

Anexe - 

 

9.12.2019                                                                  Marius BUDEANU 
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