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DOMENII DE COMPETENȚĂ
PROFESIONALĂ/CERCETARE

Protecția pădurilor. Zoologie forestieră, Ornitologie.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Mai 2011 - prezent

Profesor universitar asociat
Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Eroilor nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro
▪ Activităţi didactice de predare şi îndrumare a studenţilor, activitate de cercetare ştiinţifică în domeniul
Protecţiei pădurilor, Zoologiei generale și sistematice, Ornitologiei, Protecției pădurilor.
Tipul sau sectorul de activitate

2005 - prezent

2004 – 2011

▪ Experiență în domeniul ID/IFR: Cursul de Zoologie generală și sistematică predat la Specializarea
Cinegetică ID
Tipul sau sectorul de activitate activitate titularul disciplinelor: Zoologie generală și sistematică,
Ornitologie, Protecţia pădurilor (prelegere și lucrări practice; cercetări știinţifice în domeniile
arătate).Şeful catedrei de silvicultură
Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Eroilor nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro
Tipul sau sectorul de activitate Coordonarea și conducerea problemelor administrative ale catedrei,
elaborarea planurilor de învăţământ, organizarea de concursuri pentru ocuparea unor posturi,
reprezentarea catedrei in foruri superioare, etc.

2002 – 2011

Profesor universitar
Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Eroilor nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro
Tipul sau sectorul de activitate titularul disciplinelor: Zoologie generală și sistematică, Ornitologie,
Protecţia pădurilor (prelegere și lucrări practice; cercetări știinţifice în domeniile arătate).

1995 – 2002

Conferenţiar
Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Eroilor nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro
Tipul sau sectorul de activitate titularul disciplinelor: Entomologie forestieră, Zoologie generală și
sistematică, Ornitologie (prelegere și lucrări practice; cercetări știinţifice în domeniile arătate).

1992 – 1995

Şef lucrări
Universitatea Transilvania din Braşov, Str. Eroilor nr. 29, 500036, Brașov, România, www.unitbv.ro
Tipul sau sectorul de activitate titularul disciplinelor: Entomologie forestieră, Fitopatologie forestieră
(prelegere și lucrări practice; cercetări știinţifice în domeniile arătate)

1989 – 1992

Cercetător știinţific gr.III,II
ICAS filiala din Braşov, Str. Cloșca nr.13, Brașov, România.
Tipul sau sectorul de activitate cercetare în domeniul silvic (biologie și fiziologie forestieră)

1987 - 1989

Inginer principal
ICAS filiala din Braşov, Str. Cloșca nr.13, Brașov, România
Tipul sau sectorul de activitate cercetare în domeniul silvic (entomologie forestieră)
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1976 – 1987

SIMON Dieter-Carol

Cercetător știinţific
ICAS filiala din Braşov, Str. Cloșca nr.13, Brașov, România.
Tipul sau sectorul de activitate cercetare în domeniul silvic (genetică forestieră)

1969 – 1976

Inginer proiectant
ICPCS din Braşov, Str. Cloșca nr.13, Brașov, România.
Tipul sau sectorul de activitate proiectare în domeniul silvic (amenajări silvice)
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SIMON Dieter-Carol

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1970 - 1976

Diploma de doctor în Silvicultură, domeniul fundamental Ştiinţe
Agricole şi Silvice

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, România
▪ Titlul tezei: Contribuţii la cunoașterea populaţiilor de păsări insectivore și a rolului acestora în
sistemul măsurilor de combatere a dăunătorilor pădurilor.

1964 - 1969

Diploma de inginer / specializarea Silvicultură

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, România
Cu media multianuală 9,46
▪ Discipline studiate: botanică, dendrologie, ecologie, entomologie, fitopatologie, silvicultură,
amenajerea pădurilor, exploatări forestiere
1960 - 1964

Diploma de Bacalaureat

Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi

Liceul Teoretic „A. Şaguna”, (fost Liceul nr.1), Brașov, România
▪ Absolvent al profilului real - media examenului de bacalaureat 9,25
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

Engleză

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

:SCRIERE

Discurs oral

B2

B2

C1

C1

Utilizator independent

Germană

C1

C1

C1
Utilizator elementar

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de cadru didactic (17 de ani)

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ leadership (Şeful catedrei de Silvicultură în perioada a două legislaturi 2004 - 2011)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

▪ experienţă în stabilirea și implementarea măsurilor de management al populaţiilor diferiților dăunători
din arborete de rășinoase și foioase, dobândită prin participarea la proiecte de cercetare.
▪ experiență în elaborarea planurilor de învăţământ, a statelor de funcțiuni și a documentaţiei pentru
acreditarea programelor de studii, dobândită în decursul a 8 ani de îndeplinire a funcției de șef de
catedră.
▪ îndrumarea unor doctoranzi în calitate de conducător de doctorate (13 specialiști cu titlul de doctor și
3 doctoranzi în stagiu)
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ și a programelor de statistică.

▪
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Permis de conducere

SIMON Dieter-Carol

▪B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

3 articole indexate BDI

Proiecte

ANEXE

Lista publicații indexate WOS/BDI (2009-2018)
1. Isaia, G., Manea, A., Paraschiv, M., Simon, D., 2011: Research concerning the effect of pheromones on the striped ambrosia
beetle (Trypodendron lineatum Oliv.) in the Brasov County. In: Forest and sustainable development, Editura Universităţii
„Transilvania” din Brașov, pp.165-170.
2. Marcu, O., Simon, D., Isaia, G., 2009a: New aspects regarding the damaging insects and fungi located on the beech leaves.
In: Forest and sustainable development, Editura Universităţii „Transilvania” din Brașov, ISSN 1843-505X, pp.119-128.
3. Manea, A., Simon, D. C., 2009b - Urmărirea evoluției gândacilor de scoarță ai răşinoaselor în Masivul Postăvarul. The
Biennial International Symposium "FOREST AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT", Brașov - Romania, October 17-18. Ed.
Universității: „Transilvania” din Braşov, p. 135-142.
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