
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Neţoiu Constantin 

Adresă(e) Str. Plevnei, nr. 36, 200157, Craiova, Dolj, România 

Telefon(oane)   0251597037 Mobil: 0745180017 

Fax(uri)   0251593118 

E-mail(uri) c_netoiu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 21.11.1958 
  

Locul de muncă actual / 
 Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2015-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific, gradul I, Director Staţiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetări cu privire la protecţia pădurilor, a biodiversităţii şi a factorilor de stabilitate în ecosistemele 
forestiere naturale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare Dezvoltare in Silvicultura, Staţiunea CDEP Craiova, Str. George 
Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 

Perioada 2005-2015 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific, gradul I, Şef Staţiune 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetări cu privire la protecţia pădurilor, a biodiversităţii şi a factorilor de stabilitate în ecosistemele 
forestiere naturale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 

Perioada 2002-2005 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific, gradul II 

Activităţi şi responsabilităţi principale  cercetări cu privire la protecţia pădurilor, a biodiversităţii şi a factorilor de stabilitate în ecosistemele 
forestiere naturale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 

Perioada 1995-2002 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific, gradul III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetări cu privire la protecţia pădurilor, a biodiversităţii şi a factorilor de stabilitate în ecosistemele 
forestiere naturale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 

Perioada 1991-1995 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător Ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetări cu privire la protecţia pădurilor, a biodiversităţii şi a factorilor de stabilitate în ecosistemele 
forestiere naturale. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 



  
 

Perioada 1985-1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de cercetări cu privire la protecţia pădurilor si ecologie forestiera. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice, Staţiunea Craiova, Str. George Enescu, nr. 24, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură  

Perioada 1983-1985 

Funcţia sau postul ocupat Inginer silvic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil fond forestier 

Numele şi adresa angajatorului Ocolul Silvic Filiaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Silvicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Cercetări asupra evoluţiei proceselor fiziologice de bază sub influenţa defolierilor la stejarul 
pedunculat şi gârniţă – Entomologie, Fiziologie si Ecologie 
- Evaluarea impactului defolierilor asupra ecosistemelor forestiere  
- Relatia insecte - arbori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor 

Perioada Februarie 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma operare calculator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfectionare profesionala 

Perioada 1-30 martie 1987 

Calificarea / diploma obţinută Diploma biostatistica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biostatistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfectionare profesionala 

Perioada 1978-1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Silvicultură 
Cunostinte tehnice de nivel superior in silvicultura 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Universitatea ‘’Transilvania’’, Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer silvic 

Perioada 1973-1977 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire liceu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Silvicultură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Silvic, Brăneşti 



  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cunostinte de nivel mediu in silvicultura 

Perioada 1969-1973 

Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvire 8 clase 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunostinte generale gimaziale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala gimnazială nr.2, Poiana Mare, Dolj 

Perioada 1965-1969 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala primară nr. 2, Poiana Mare, Dolj 

  

Experienţa relevantă pentru tipurile de 
studii pentru protecţia mediului solicitate 

Fara Experienta 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B2  B2  B2  B2  B2 

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea nativa de a lucra în echipă si imbunatatita prin participarea la numeroase proiecte 
naţionale şi internaţionale. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office şi programe specifice de biostatistica. 

  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare   Membru al asociaţiilor profesionale:  
    Din anul 1990 - Membru al Societatii "Progresul Silvic" 
    Din anul 1996 - Membru al Societatii de Entomologie din Romania     
    Din anul 1998- Membru in Comisia Nationala a Plopului si Salciei,  responsabil subcomisia de protectia 
plopului 
    Din anul 2009 – Membru in Societatea Nationala  Romana de Stiinta  Solului (SNRSS). 

Proiecte de cercetare: 41 
26 coordonator 
15 membru în echipa de cercetare 
Premii: Premiul Marin Dracea – Academia Romana, 2011. 
Diplomă de excelenţă" Societatea „Progresul Silvic” 
 

  

  
  

30 sept. 2019                                                                                                                                                       Dr. Nețoiu Constantin 
 


