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Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Ionescu Dan Traian
Adresă(e) Str. Bobâlna nr. 32, Braşov
Telefon(oane) 0268 548822

Mobil:

0722 790881

Fax(uri) 0268 471230
E-mail dionescu@unitbv.ro
Cetăţenia Română
Data naşterii

dtionescu@gmail.com

17 iunie 1974

Perioada octombrie 2015 – martie 2017
Expert ornitolog în cadrul proiectului COREHABS-,,Coridoare ecologice pentru habitate şi
Funcţia sau postul ocupat
specii în Romania
Studii privind identificarea coridoarelor ecologice pentru păsări, la nivel național, regional și
Principalele activităţi şi
responsabilităţi local, monitorizarea și managementul acestora
Universitatea Transilvania din Braşov (Sirul Beethoven nr. 1, Braşov)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul Expertiză păsări
activităţii sau sectorul de activitate
Perioada octombrie 2014 – februarie 2015
Expert silvic în cadrul proiectului POS axa 4 „Servicii de elaborare studii aferente
Funcţia sau postul ocupat
habitatelor și speciilor de interes comunitar din perimetrul siturilor Natura 2000 Munții
Făgăraș și Piemontul Făgăraș”
Studii privind distribuția preliminară a habitatelor de interes comunitar din SCI Munții Făgăraș
Principalele activităţi şi
responsabilităţi pe baza datelor existente
Numele şi adresa angajatorului EPMC Consulting SRL, str. Fagului nr. 79-81 A, Cluj-Napoca
Tipul
activităţii sau sectorul de activitate Distribuția habitatelor de interes comunitar, silvicultură, amenajament silvic, GIS
Perioada aprilie – august 2013
Funcţia sau postul ocupat Expert ornitolog non-cheie în cadrul proiectului POS axa 4 „Sistemul naţional de gestiune şi
monitorizare a speciilor de pasări din România în baza articolului 12 din Directiva
Păsări”
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Colectarea datelor din teren prin aplicarea metodelor de inventariere a păsărilor de apă, prin
metoda pătratelor (puncte fixe şi transecte) în sezonul de reproducere şi prelucrarea primară a
rezultatelor

Numele şi adresa angajatorului Societatea Ornitologică Română, Bd. Hristo Botev nr 3, Ap. 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Ornitologie, inventarierea populaţiilor speciilor de pasări de apă.
activitate
Perioada prezent – mai 2014
Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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Expert arii protejate non-cheie în cadrul proiectului POS axa 4 „Realizarea de seturi de date
spaţiale în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în cadrul
proiectului INSPIRE pentru ariile naturale protejate, inclusiv a Siturilor Natura 2000,
având în vedere optimizarea facilităţilor de administrare a acestora”
Executarea serviciilor de elaborare de studii privind analiza trasării limitelor ariilor naturale
protejate din România, respectiv completarea secţiunilor fişelor (acte legislative, suprapunere
cu alte arii protejate, descrierea ariei protejate, descrierea limitei existente, semnalarea de
probleme pe harta din aplicaţie, colectarea datelor din teren, propuneri de modificare a
limitelor etc.)

Numele şi adresa angajatorului Societatea Ornitologică Română, Bd. Hristo Botev nr 3, Ap. 6, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Arii naturale protejate, corectarea limitelor pe baza datelor colecate
activitate

Perioada prezent – august 2009
Funcţia sau postul ocupat

Conferenţiar universitar

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Predare cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Arii naturale protejate, Conservarea faunei şi
habitatelor, Faună cinegetică şi salmonicolă, Dinamica ecosistemelor forestiere
Cercetare ştiinţifică în domeniile: faună, habitate, arii naturale protejate, managementul faunei
sălbatice, managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii etc.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov (Sirul Beethoven nr. 1, Braşov), Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere (Bdul Eroilor nr. 29, Braşov)
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică (vezi Activităţi şi responsabilităţi)
activitate

Perioada

2012-2014

Funcţia sau postul ocupat

Specialist ornitolog (inclusiv păsări de apă) în cadrul proiectului POS axa 4 „Revizuirea
Editiei a II- a Planului de Management al PN-Balta Mica a Brailei, in contextul atribuirii
statutului de SCI si SPA” / SC Giscotop C.V. SRL
-

Activităţi şi responsabilităţi principale
-

SC Giscotop C.V. SRL, Braşov, B-dul Griviţei, nr.59, bl.45, sc.B, Ap.18, Jud. Braşov

Numele şi adresa angajatorului

Consultanţă / cercetare avifaună

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

2011-2013

Funcţia sau postul ocupat

Specialist ornitolog în cadrul proiectului „Studii pentru elaborarea planului de
management integrat al Parcului Naţional Muncii Măcinului prin revizuirea şi
integrarea prescripţiilor de management pentru siturile Natura 2000 SPA MăcinNiculiţel şi SCI Munţii Măcinului ce includ PNMM” / Multidimension research and
development.
-

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consultanţă/cercetare avifaună

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

2010-2012

Funcţia sau postul ocupat

Specialist ornitolog în cadrul proiectului „Elaborare studii ştiinţifice, plan de
management în cadrul proiectului Management pentru aria naturală protejată Lacul
Cuejdel” / Multidimension research and development.
-

Numele şi adresa angajatorului
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Inventarierea, cartarea, monitorizarea speciilor de păsări, măsuri de conservare pentru
speciile de interes comunitar.

SC Multidimenssion SRL, Aleea Solca nr. 2, parter, Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului

Activităţi şi responsabilităţi principale

Inventarierea şi evaluarea speciilor de păsări de interes comunitar / naţional (inclusiv păsări
de apă)
Evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări de interes comunitar / naţional
Elaborarea de rapoarte ştiinţifice specifice

Inventarierea, cartarea, monitorizarea speciilor de păsări, măsuri de conservare pentru
speciile de interes comunitar.

SC Multidimenssion SRL, Aleea Solca nr. 2, parter, Bucureşti

Consultanţă/cercetare avifaună

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

2009-2011

Funcţia sau postul ocupat

Specialist mamolog în cadrul proiectului „Imbunatatirea
conditiilor privind
conservarea carnivorelor mari - transferul celor mai bune practici” / ICAS Braşov.

Activităţi şi responsabilităţi principale -

Inventarierea / monitorizarea populaţiilor de urs, lup, râs.
Elaborarea măsurilor de management şi conservare a celor trei specii de mamifere

ICAS Braşov

Numele şi adresa angajatorului

Consultanţă/cercetare faună mamifere

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

2003-2007

Funcţia sau postul ocupat Colaborator pe studii avifaunistice al proiectului LIFE NATURA “Situri Natura 2000 în
Parcul Naţional Piatra Craiului” - Uniunea Europeană/Administraţia Parcului Naţional
Piatra Craiului
Activităţi şi responsabilităţi principale

 inventarierea speciilor de păsări incluse în Directiva Păsări a UE;
 realizarea recomandărilor de management pentru menţinerea într-o stare favorabilă de
conservare a speciilor incluse în Directiva Păsări a UE;
 realizarea protocoalelor de monitorizare ale câtorva specii incluse în Directiva Păsări a
UE;
Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului, str. Topliţa nr. 150, Zărneşti 505 800, jud.
Braşov

Numele şi adresa angajatorului

Cercetare, expertiză avifaună şi management arii protejate
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada

2006-2007

Funcţia sau postul ocupat

Specialist ornitolog în cadrul proiectului LIFE NATURA “Habitate prioritare alpine şi
subalpine din România”- Uniunea Europeană/ WWF-DCP/ Facultatea de Silvicultură şi
Exploatări Forestiere din Braşov/ RNP-Romsilva.
- elaborarea unor recomadări de managent şi monitorizare a speciilor de păsări din siturile
selectate
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

WWF International
Consultanţă/cercetare faună, managementul ariilor protejate

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

2007-2010

Funcţia sau postul ocupat

Specialist mamolog în cadrul proiectului Cercetari
in Romania / ICAS Braşov.
-

inventarierea populaţiei de castor şi a eco-etologiei acestuia

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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privind

ICAS Braşov

eco-etologia

castorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Consultanţă/cercetare faună mamifere

Septembrie 2005 – decembrie 2006
Expert avifaună în proiectul “Muntele Tâmpa – situl Natura 2000 din inima cetăţii” MATRA/KNIP Ambasada Olandei la Bucureşti/Asociaţia Renaturopa
- inventarierea şi cartarea avifaunei, evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări;

Activităţi şi responsabilităţi principale

- realizarea recomandărilor de management pentru speciile de păsări;
- colaborare la editarea materialelor ştiinţifice şi informative din cadrul proiectului.

Numele şi adresa angajatorului

Asociaţia Renaturopa
Consultanţă/cercetare faună, managementul ariilor protejate

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Ianuarie 2005 – mai 2007
Expert pe probleme de avifaună în cadrul proiectului “Colectarea de informaţii
referitoare la habitatele, flora şi fauna Văii Strâmba, jud. Braşov în vederea declarării
zonei ca arie naturală protejată şi includerea în reţeaua Natura 2000” - Fundaţia Şinca
Nouă, WWF Internaţional
- inventarierea avifaunei, evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări
- realizarea recomandărilor de management pentru speciile de păsări importanate pentru sit
Fundaţia Şinca Nouă
Consultanţă/cercetare faună, managementul ariilor protejate

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada Octombrie 2003 – februarie 2009
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale

Predare cursuri şi lucrări practice la disciplinele: Management cinegetic şi salmonicol, Nutriţie
animală, Conservarea faunei şi habitatelor, Faună cinegetică şi salmonicolă
Cercetare ştiinţifică în domeniile: faună, habitate, arii naturale protejate, managementul faunei
sălbatice, managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii etc.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov (Sirul Beethoven nr. 1, Braşov), Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere (Bdul Eroilor nr. 29, Braşov)
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică (vezi Activităţi şi responsabilităţi)
activitate
Perioada Octombrie 2001 – septembrie 2003
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Asistent universitar
Predare lucrări practice la disciplinele: Management cinegetic şi salmonicol, Faună cinegetică
şi salmonicolă, Creşterea intensivă a salmonizilor
Cercetare ştiinţifică în domeniile: faună, habitate, arii naturale protejate, managementul faunei
sălbatice, managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii etc.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov (Sirul Beethoven nr. 1, Braşov), Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere (Bdul Eroilor nr. 29, Braşov)
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică (vezi Activităţi şi responsabilităţi)
activitate
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Martie 1999 – septembrie 2001
Preparator universitar
Predare lucrări practice la disciplinele: Management cinegetic şi salmonicol, Faună cinegetică
şi salmonicolă, Creşterea intensivă a salmonizilor
Cercetare ştiinţifică în domeniile: faună, habitate, arii naturale protejate, managementul faunei
sălbatice, managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii etc.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Braşov (Sirul Beethoven nr. 1, Braşov), Facultatea de Silvicultură
şi Exploatări Forestiere (Bdul Eroilor nr. 29, Braşov)
Tipul activităţii sau sectorul de Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică (vezi Activităţi şi responsabilităţi)
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

1999 – 2000
Expert pe probleme de avifaună în cadrul Proiectul “Managementul Conservării
Biodiversităţii în România” – GEF/Banca Mondială/Guvernul României/RNP-Romsilva,
pentru PN Piatra Craiului
o
o

inventarierea şi cartarea avifaunei, evaluarea stării de conservare a speciilor de păsări
realizarea recomandărilor de management pentru speciile şi habitatele importnate de
păsări pentru Parcul Naţioanl Piatra Craiului

Numele şi adresa angajatorului RNP - Romsilva
Tipul activităţii sau sectorul de Consultanţă/cercetare faună, managementul ariilor protejate
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Mai 1998 – martie 1999
inspector
Activităţi de inspecţie în domeniul spaţiilor verzi în cadrul serviciului specific al primăriei

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Braşov, Bdul Eroilor nr. 8, Braşov
Tipul activităţii sau sectorul de Inspecţie spaţii verzi, exploatarea arborilor
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Educaţie şi formare
Perioada

August 1997 – februarie 1998
Inginer hidrolog
Activităţi de inginerie hidrologică, măsurători şi calcule specifice hidrologiei, activităţi de
teren şi de birou
R.A. Apele Române, Filiala Braşov, str. Maior Cranţa nr. 33, Braşov
Hidrologie, activităţi de măsurare debite

Noiembrie 2007 – noiembrie 2002

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă Doctor în Ştiinţe Agricole şi Silvice, Domeniul Silvicultură, temă de ornitologie –
păsări de apă: „Contribuţii la studiul avifaunei acvatice de interes cinegetic din Ţara Bârsei”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

3 examene susţinute (Ecologie, Protecţia Pădurilor, Cultura Vânatului) , 3 referate susţinute /
doctor or în ştiinţe

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Universitatea Transilvania din Braşov, instituţie de învăţământ superior

Studii postuniversitare aprofundate - doctorat

Perioada Octombrie 1992 – iunie 1997
Calificarea / diploma obţinută Inginer silvic / diploma inginer silvic
Disciplinele din Programa analitică (ex: Botanică, Dendrologie, Entomologie, Ecologie,
Domenii principale studiate / Geologie, Pedologie, Meteorologie, Vânătoare, Silvicultură etc.)
competenţe dobândite
Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau -. licenţiat
internaţională

Aptitudini şi competente
personale
Limba maternă

română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Comprehensiune

(*)

Abilităţi de
ascultare

Limba engleză

x

Limba franceză
(*)

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
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Vorbit

Abilităţi de
citire

Interacţiune

x

x
x
Cadrului european de referinţă pentru limbi

Scris
Exprimare

x

x

x

Operare Word, Excel, curs Informatică la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări
Forestiere
Da, categoria B

Experienţa relevantă pentru tipurile
de studii pentru protecţia mediului
solicitate
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Lucrări relevante pentru domeniul biodiversităţii (ornitologie, arii naturale protejate,
conservarea faunei):
1. Mihalca, A. D., Dumitrache, M. O., Magdaş, C., Gherman, C. M., Domşa, C., Mircean, V.,
Ghira, I. V., Pocora, V., Ionescu, D. T., Siko Barabasi, S., Cozma, V., Sandor, A. D., 2012,
Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations
and geographical distribution, Experimental and applied Acarology, vol. 58, nr. 2, 183-206,
cotaţie ISI.
2. Ionescu, D. T., Ionescu, O., Popescu, V., Iordache D., 2011, Status of diving ducks in
Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei Natura 2000 Site, Forest and sustainable development
Symposium, Faculty of Silviculture and Forest Engineering.
3. Sandor, D. A., Ionescu, D. T.: Diet of the eagle owl (Bubo bubo) in Braşov, Romania,
North-western Journal of Zoology, 2009 vol. 5, no. 1: 170-178, cotaţie ISI .
4. Mihalca A.D., Racka K., Gherman C., Ionescu D. T.: Prevalence and intensity of blood
apicomplexan infections in reptiles from Romania, Parasithology Research, 2008, cotaţie
ISI (factor impact 1,14 pentru anul 2006).
5. Gherman C., Mihalca A.D., Răileanu S., Ionescu D. T., Pocora D.: Parazitofauna la Anas
platyrhynchos din rezervaţia biosferei Delta Dunării. Revista Română de Medicină
Veterinară 2008 vol. 18 (2): 143-150. cod CNCSIS/239/2007. Cotată în BDI: CABI
Publishing.
6. Sandor A. D., Ionescu D. T.: Diet of the Peregrine Falcon base on prey remains from a
nesting area in Bârsei Depression, Romania. Bulletin of the Transylvania University of
Braşov 2006 vol. 13 (48): 26
3-266. cod CNCSIS/515/2007. Cotată în BDI: CABI
Publishing.
7. Ionescu D. T.: The Great Egret (Casmerodius albus) as a breeding species in the Central
part of Romania (Transylvania). Bulletin of the Transylvania University of Braşov 2007 vol.
14 (49): 305-309. cod CNCSIS/515/2007.
8. Ionescu D. T., Iordache D., Popescu V.: Herons and storks (Ciconiiformes Order, Aves)
status, abundance and conservation in Bârsei Depression, central side of Romania. În:
Proceedings of the Biennial International Symposium Forest and Sustainable
Management, Braşov, 27-28 October 2006, Editura Universităţii Transilvania Braşov,
2007: 239-244.
9. Pop O. G., Ionescu D.T., Furnică R.: Păsări din Parcul Naţional Piatra Craiului. Editura
Universităţii „Transilvania” Braşov, 2006, ISBN (10) 973-635-790-2, 300 p. Editură
recunoscută de CNCSIS (cod 81).
10. Ionescu D. T., Iordache D., Popescu V.: Noutăţi în protecţia zonelor umede din judeţul
Braşov. Revista Pădurilor 2004 5: 29-33. cod CNCSIS/591/2007.
11. Ionescu D.T., Iordache, D., Popescu, V.: Despre managementul ariei de protecţie specială
avifaunistică „Complexul Piscicol Dumbrăviţa”, judeţul Braşov. Revista Pădurilor 2007 2:
44-49. cod CNCSIS/591/2007. Cotată în BDI: CABI Publishing
12. Ionescu D. T: Conservarea faunei şi habitatelor. Editura Universităţii „Transilvania”
Braşov, 2005, ISBN 973-635-571-3, 109 p. Editură recunoscută de CNCSIS (cod 81).
13. Pop O. G., Danciu M., Florescu F., Ştefănuţ F., Ionescu D. T., Rakosy L., Munteanu A. V.,
Predoiu G., Pereş S., Muntean C., Ioaniţescu A: Muntele Tâmpa, rezervaţia din inima
cetăţii. Editura Universităţii „Transilvania” Braşov, 2006, ISBN (10) 973-635-841-0, 119 p.
Editură recunoscută de CNCSIS (cod 81).
14. Pop O. G., Murariu D, Danciu M., Iftime A., Vezeanu C., Ionescu D. T., Rakosy L.,
Ştefănuţ S., Florescu F., Pătrulescu A: Parcul Naţional Piatra Craiului Sit Natura 2000.
Editura Universităţii „Transilvania” Braşov, 2007, ISBN (10) 973-635-790-2, 67 p. Editură
recunoscută de CNCSIS (cod 81).
15. Ionescu D. T.: A management plan for two fish pond areas from the Bârsei Depression
(Braşov County, Romania), Acta Oecologica, vol. X, nr. 1 – 2, 2004, (ISSN 1221 – 5015).
16. Ionescu D. T.: Criterion for legalization of two Special Protected Areas, Scientific Annals of
the Danube Delta Institute for Research and Development., vol. 10, 28 – 31, 2004, (ISSN
1583 – 6932).
Ornitologia, conservarea faunei, habitatelor şi ariilor naturale protejate reprezintă preocupări
personale ştiinţifice şi de management practic începând cu anul 1996, iar în ultimii cinci ani am contribuit
la mai multe cercetări în acest domeniu, valorificate prin publicaţii, studii de impact asupra mediului,
contracte etc. Cercetările personale s-au focusat pe: bazele de date ştiinţifice şi modul de completare a
formularelor standard pentru declararea ariilor naturale protejate (Situri Natura 2000, Situri Ramsar etc.),
cu accent pe avifaună; managementul propriu-zis al acestor zone, cu implicaţii practice privind
conservarea biodiversităţii; managementul specific al habitatelor caracteristice pasărilor de interes
conservativ, monitorizarea acestora în vederea aplicării unui management favorabil. Toate cercetările
personale din acest segment de preocupare ştiinţifică se bazează pe o experienţă acumulată în peste 15
ani, inclusiv prin participarea activă la administrarea unor arii naturale protejate în calitate de custode şi
prin contribuţia la elaborarea câtorva planuri de management ca membru în Consiliile Ştiinţifice ale
parcurilor naturale (Situl Ramsar Complexul Piscicol Dumbravita, Aria de Protecţie Specială Avifaunistică
Rotbav, Parcul Natural Bucegi, Parcul Natural Balta Mică a Brăilei).

Informaţii suplimentare

Membru al asociaţiilor profesionale şi ştiinţifice:
- membru corespondent al Centralei Ornitologice Române (COR) din anul 1991
- membru în Societatea Ornitologică Română (SOR) din anul 1991, Membru în Consiliul Director
în perioada 2008 – 2012 şi Coordonator al Sucursalei Braşov al organizaţiei
- membru în Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Bucegi
- membru în Consiliul Ştiinţific al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Teza de doctorat
Titlul tezei: Contribuţii la studiul avifaunei acvatice de interes cinegetic din Ţara Bârsei (2002)
Alte menţiuni
- colaborator la „Atlasul păsărilor clocitoare din România, ediţia a II a, publicaţiile SOR, 2002,
Cluj-Napoca
- citări a două lucrări personale în cartea monografică „Birds in Europe: population
estimates, trends and conservation status”, BirdLife International Conservation series, no. 12,
2004, Cambridge, UK
- colaborare la întocmirea Formularului Standard Natura 2000 pentru Siturile Natura 2000
„Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei” şi „Avrig-Scorei-Făgăraş”, avizat de Academia Română –
Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii şi declarate prin H.G. 1284/2007
- elaborarea „Documentaţiei standard pentru declararea Complexului Piscicol Dumbrăviţa
ca Sit Ramsar – Zonă Umedă de Importanţă Internaţională (Ramsar Information Sheet),
documentaţie avizată favorabil de Secretariatul Convenţiei de la Ramsar din Geneva, 2006 şi
declararea oficială a sitului la nivel mondial (nr. 1605) şi naţional (H.G. 1586/2006)
- custode responsabil Sit Natura 2000 ROSPA 0037 Dumbrăviţa-Rotbav-Măgura Codlei, jud.
Braşov şi Covasna din partea SOR – Sucursala Braşov (activităţi de management al conservării
biodiversităţii, elaborare Regulament, măsuri minime de conservare, Plan de Management etc.)
- Referent ştiinţific la vol. II şi III ale publicaţiei Research in Piatra Craiului National Park, Editura
Universităţii Transilvania Braşov, 2006
-Specializări şi calificări:
- Curs “Bird survey and monitoring” – BirdLife International / Societatea Ornitologică Română,
Cluj – Napoca, 2000
- Curs “Ecological application of GIS” – BirdLife International & Ligue pour la Protection des
Oiseaux, Cluj – Napoca, 2003
- Curs „Managementul Ariilor Protejate” – Fundaţia pentru Arii Protejate Pro Park, Cluj-Napoca,
2009
Proiecte, programe, contracte de cercetare relevante
1. MATRA KNIP / Dumbrăviţa Fishing Complex – a future Natura 2000 site.
Coordonator: Societatea Ornitologică Română, 2006
2. LIFE NATURA / Improving wintering conditions for Branta ruficollis at Techirghiol.
(RBG) Contract LIFE04 NAT/RO/000220/2004
Coordonator: Societatea Ornitologică Română
3. LIFE NATURA / Priority forest, sub-alpine and alpine habitats in Romania.
Contract LIFE05 NAT/RO/000176/2005
5. PCF - Prototype Carbon Fund Romania / Afforestation of Degraded Agricultural Land Project
Contract PO75959/2002

Anexe

Enumeraţi documentele ataşate CV-ului, dacă este cazul
Conf. dr. ing. Dan Traian Ionescu
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