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Curriculum vitae  
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GĂBRIAN Stelian Sorin 

Adresă Mun. Braşov, județul BRAȘOV, România 

Telefon Mobil: 0799 410 488   

E-mail stelian.gabrian@gfbrasov.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 20.11.1980 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din mai 2019 până în prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților specifice direcției, inclusiv cele delegate; 
Stabilirea măsurilor necesare şi urmărirea îndeplinirii sarcinilor și atribuțiilor aferente compartimentelor 
din cadrul direcției; 
Identificarea problemelor-cheie, analiza şi evaluarea impactului acestora pe termen scurt, mediu şi 
lung, elaborând programe alternative, pe baza politicilor şi strategiilor aprobate la nivelul conducerii; 
Coordonarea activităţilor de elaborare corespunzătoare lucrărilor şi finalizarea în termenele legale a 
acestora; 
Evaluarea periodică a activității direcției şi prezentarea inspectorului șef a rapoartelor de activitate, 
atunci când sunt solicitate; 
Repartizarea sarcinilor ce le revin salariaţilor subordonaţi, corespunzător atribuţiilor şi competenţelor 
fiecăruia, îndrumând corespunzător în vederea soluţionării eficiente; 
Analiza şi evaluarea gradului şi sensului implicării tuturor entităţilor cu care condusă vine în contact, 
pentru exercitarea atribuţiilor sale; 
Organizarea și asigurarea instruirii personalului din subordine; 
Asigurarea utilizării depline a timpului de lucru şi creşterea aportului fiecărui angajat la rezolvarea cu 
competenţă şi calitate a tuturor sarcinilor încredinţate conform fişei postului; 
Urmărirea şi verificarea activității profesionale a personalului din cadrul direcției; 
Îndrumarea și sprijinirea personalului din cadrul direcției în scopul sporirii operativităţii, capacităţii şi 
competenţei în îndeplinirea sarcinilor încredinţate; 
Participarea la procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale angajaților din 
cadrul direcției; 
Verificarea și semnarea, potrivit competenţelor stabilite, a lucrărilor efectuate de personalul din 
subordine; 
Organizarea şi implementarea sistemului de control managerial în cadrul direcției; 
Delegarea de competențe personalului din subordine, în vederea realizării unui obiectiv specific. 

Funcţia sau postul ocupat Director  - Direcția Implementare și Avizare 

Numele şi adresa angajatorului Garda Forestieră Brașov, Str. Ioan Slavici, nr. 15A, Cod poștal 500398, Braşov, România  
Tel.: 0374-086-796 – Fax: 0368-434-183 – e-mail: gardaforestiera.brasov@gmail.com 
http://www.gfbrasov.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
  

Perioada Din octombrie 2017 până în aprilie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior - Direcția Implementare și Avizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Identificarea suprafețelor de fond forestier neadministrat în vederea administrării prin ocoale silvice 
nominalizate.  
Identificarea pășunilor împădurite în vederea introducerii în fondul forestier.  
Controlul și vizarea lucrărilor impuse de revizuirea amenajamentelor silvice (Conferința I de 
amenajare, Recepția lucrărilor de teren, Conferința a II-a de amenajare).  
Verificarea lucrărilor de teren în cadrul amenajamentelor pastorale.  
Verificări și controale tematice la structurile silvice. 

http://www.gfbrasov.ro/
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Numele şi adresa angajatorului Garda Forestieră Brașov, Str. Ioan Slavici, nr. 15A, Cod poștal 500398, Braşov, România  
Tel.: 0374-086-796 – Fax: 0368-434-183 – e-mail: gardaforestiera.brasov@gmail.com 
http://www.gfbrasov.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
  

Perioada Din noiembrie 2009 până în decembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Şef proiect - Amenajarea Pădurilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la Conferinţa I pentru amenajarea pădurilor şi însuşirea hotărârilor acesteia.  
Coordonarea activităţilor de culegere a datelor de teren și de centralizare şi prelucrare automată a 
informaţiilor necesare elaborării amenajamentelor silvice. 
Elaborarea şi susţinerea soluţiilor silvotehnice în cadrul Conferinţei a II-a de amenajare, în vederea 
aprobării lor. 
Coordonarea redactării amenajamentelor silvice şi a executării hărţilor amenajistice la nivel de unităţi 
de gospodărire (U.P.) şi întocmirea studiului general al ocolului silvic (S.G.).  
Elaborarea documentațiilor de mediu solicitate de beneficiarii amenajamentelor elaborate. 
Urmărirea definitivării lucrărilor şi predarea lor beneficiarilor.  
Participarea la ședințele de avizare a lucrărilor de către M.M.A.P. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” - Staţiunea Brașov, Str. 
Cloşca, nr. 13, Braşov, România – fostul I.C.A.S. București - Staţiunea Brașov. 
Tel.: +40-268 419936 – Fax: +40-268 415338 – e-mail: icasstatiuneabv@yahoo.ro 
http://www.icasbv.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
 

  

Perioada Din mai 2005 până în octombrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant - Amenajarea Pădurilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea datelor de teren cu specific forestier şi prelucrarea acestora cu programe din domeniului 
amenajării pădurilor. Elaborarea amenajamentelor silvice. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură “Marin Drăcea” - Staţiunea Brașov, Str. 
Cloşca, nr. 13, Braşov, România (fostul I.C.A.S. București - Staţiunea Brașov). 
Tel.: +40-268 419936 – Fax: +40-268 415338 – e-mail: icasstatiuneabv@yahoo.ro 
http://www.icasbv.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 

Perioada Din iulie 2004 până în aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant Amenajarea Pădurilor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Culegerea datelor de teren cu specific forestier şi prelucrarea acestora cu programe din domeniului 
amenajării pădurilor. Elaborarea amenajamentelor silvice. 

Numele şi adresa angajatorului SILVPROIECT SRL Braşov, str. Miraslău, nr. 34 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 8-14 octombrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Manager al Sistemelor de Management de Mediu / Certificat de Absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- proiectarea sistemului de management de mediu 
- elaborarea programelor de management de mediu 
- perfecționarea profesională proprie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului / Sindicatul  Naţional de Mediu - Ecologistul, București, România. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cod COR - 325702 

  

Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Studii Aprofundate 
profilul: forestier 
specializarea: Managementul Ecosistemelor Forestiere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- bazele biologice ale managementului ecosistemelor forestiere 
- amenajarea pădurilor  
- protecţia şi exploatarea pădurilor 

http://www.gfbrasov.ro/
http://www.icasbv.ro/
http://www.icasbv.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Transilvania” din Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, Braşov, 
România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 7 
 

  

Perioada 1999-2004 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat 
profil: forestier 
specializare: Silvicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- botanică; 
- meteorologie forestieră; 
- dendrologie; 
- ecologie; 
- dendrometrie; 
- silvicultură; 
- entomologie; 
- genetică şi ameliorarea speciilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Transilvania” din Braşov - Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere - Braşov, 
România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba Franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - aptitudini pedagogice şi o bună capacitate de comunicare (am participat şi absolvit cursurile 
susţinute de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Universităţii 
Transilvania” din Braşov).  
- capacitate de adaptare la medii multiculturale (am participat la programul european Erasmus – 3 luni 
bursă de studii în Freiburg, Germania - 2004). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Ca şef de proiect, am coordonat şi răspuns de activitatea unei echipe de 3-5 persoane (faza teren + 
faza redactare), care s-a ocupat cu derularea tuturor fazelor necesare revizurii amenajamentelor 
silvice. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Folosesc cu uşurinţă instrumentele cu specific forestier, ca urmare a experienței dobândite în cei 12 
ani în domeniul amenajării pădurilor. Cunoştinţe avansate despre aplicaţiile Microsoft Office™ 
(Word™, Excel™ şi PowerPoint™). 
Cunoştinţe de bază despre programe precum: ArcGISTM, AutoCADTM, PhotoShop™ 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de fotografie, literatură. 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: ping-pong în timpul liber. 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare - căsătorit, un copil 
- bursă de studii în Freiburg im Breisgau – Germania, ca participant al programului european 
Socrates-Erasmus – 2004; 
- şef al promoţiei 1999 în liceu – Grupul Şcolar Forestier, Curtea de Argeş, Argeş, România 
- premiul al II-lea la Olimpiada Naţională Interdisciplinară pe teme de Silvicultură şi Prelucrarea 
Lemnului, Râmnicu Vâlcea, 1999 
- îmi place să călătoresc, să cunosc oameni şi locuri noi. 
 

 
 

 
 
30.09.2019        Stelian Sorin GĂBRIAN 


