
 
 
 

 
 

CURRICULUM  VITAE 
 

 BANCIU IONUŢ SORIN 
 

 
Data naşterii      
05.05.1980 
Locul naşterii 
Zarnesti, Brasov – Romania 
Cetăţenie – Română 
Stare civilă – Căsătorit 
Email: ionutsorinbanciu@gmail.com 
 
 
 
EDUCATIE SI CALIFICARI 
 
Noiembrie – Decembrie 2019 – Curs intensiv – Leadership essentials - IMD Elvetia 
Octombrie – Decembrie 2017 – Serviciile Ecosistemice: De la idei la business – Curs 
online Etifor - Ecostar 
Iunie 2016 – Curs perfectionare pentru lead auditori management forestier si lant de custodie 
– Bristol – Regatul Unit al Marii Britanii 
Martie 2014 – Curs de perfectionare pentru auditori conform standardului ISO 19011 – 
Bristol – Regatul Unit al Marii Britanii 
Octombrie 2009 – iulie 2011 – Master in Managementul ecosistemelor forestiere la 
Universitatea Transilvania din Brasov 
Octombrie 2007 – Curs de perfecţionare în sănătatea şi securitatea muncii – inspector 
protecţia muncii 
Aprilie 2007 – Curs de perfecţionare în achiziţii publice – manager achiziţii publice 
2003-2005 - Studii Postuniversitare de Informatică Aplicată şi Programare - " Universitatea 
Tehnică " - Cluj Napoca  
1998-2003 – Facultatea de Silvicultură şi Exploatări forestiere din cadrul - Universităţii 
Transilvania din Brasov – inginer diplomat 

 februarie - mai 2003 Bursă Socrates - proiect de licenţă la "Escola Superior 
Agraria" - Universitatea Politehnica din Coimbra - Portugalia. 

1994-1998 - Liceul de Ştiinţe ale Naturii - "C.D. Nenitescu" - Brasov - Romania. 
 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ 
 
Septembrie 2017 – Noiembrie 2020 – Leader regional programe paduri la WWF Central 
and Eastern Europe – (anterior Programul Dunare Carpati) 



 
Responsabilitati:  
 
Leader al programului regional pentru păduri al organizației de mediu WWF având ca 
obiective identificarea si protejarea pădurilor virgine si cvasivirgine, a pădurilor cu valoare 
ridicată de conservare, combaterea tăierilor ilegale, promovarea managementului forestier 
sustenabil (certificarea FSC), îmbunătățirea legislației silvice și de mediu.  
Coordonarea unei echipe internaționale de experți forestieri care fac parte din organizațiile 
WWF naționale din România, Bulgaria, Ucraina, Ungaria și Slovacia. 
Implementarea în regiune a obiectivelor și țintelor globale pe păduri ale WWF. 
Colaborarea cu organizații internaționale de protecția mediului. 
 
Ianurie 2016 – Ianuarie 2017 – Consilier al Secretarului de Stat pentru Păduri – Ministerul 
Mediului Apelor si Padurilor – Guvernul României; 
 Persoana de contact pentru Autoritatea Competentă EUTR și FLEGT din România  
 
Decembrie 2014 – prezent – Auditor colaborator al Woodmark Soil Association – Bristol – 
UK – Organism de certificare acreditat de FSCTM pentru certificarea managementului 
forestier. 
 
Decembrie 2014 – prezent – Consultant pentru implementarea de sisteme due diligence 
conform cerintelor Regulamentului European al Lemnului nr. 995/2010 pentru terti (PFA) 
 
Mai 2012 – August 2017 – Inginer Sef  in cadrul RPLP Piatra Craiului RA Zarnesti,  judet 
Brasov. 
 
Responsabilitati: 
 
Coordonarea activității tehnice a regiei. 
Urmărirea derulării contractelor de vânzare – cumpărare masă lemnoasă pe picior precum și a 
altor contracte în care regia este parte. 
Coordonarea personalului tehnico – ingineresc pentru îndeplinirea obiectivelor de producție 
ale regiei. 
Implementarea sistemului de certificare FSC a managementului forestier. 
Implementarea unui Sistem de control managerial intern conform OMFP 946/2005 la nivelul 
regiei. 
Dezvoltarea si implementarea unui sistem due diligence propriu conform Regulamentului 
European 995/2010. 
 
Februarie 2011 – Mai 2012 – Inginer silvic in cadrul SC Croswinds SRL, SC Campo D’Oro 
SRL și OS Padurile Sincii RA. – sef de ocol al OS Ingleby, Breaza, judet Prahova 
 
Responsabilitati: 
 
Infiintarea, autorizarea si managementul ocolului silvic constituit de o companie externa care 
a achizitionat 6000 ha fond forestier in Romania (3 judete) 
Managementul unui ocol silvic privat, administrarea unei proprietati forestiere private situata 
in 3 judete din Romania. Planificarea si organizarea activitatii specifice unui ocol silvic. 
Negocierea contractelor de vanzare cumparare a masei lemnoase pe picior. Urmarirea 
contractelor, urmarirea realizarii bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de proprietar. 
Conducerea unei echipe de 10 persoane, padurari, ingineri silvici. 
 
Ianuarie 2007 – Februarie 2011 – Fond forestier, manager achiziţii publice, responsabil 
investiţii, coordonator activitate de sănătate şi securitate în muncă, responsabil mecanizare şi 
drumuri auto forestiere în cadrul Regie Publice Locale a Pădurilor „Piatra Craiului” R.A.  



 
Responsabilitati: 
 
Conducerea departamentului de achizitii publice - intocmire documentatie de atribuire, 
redactare invitatii de participare, anunturi online, etc. 
Conducerea compartimentului de mecanizare, urmarire consumuri de carburant, activitatea 
parcului auto al institutiei, verificare foi de parcurs, intocmire FAZ - uri 
Conducerea compartimentului de sanatate si securitate in munca - inspector de protectia 
muncii - intocmire evaluari de risc, planuri de prevenire si protectie, plan de instruire is testare 
SSM, organizarea activitatii de SSM la nivel de institutie 
Conducerea compartimentului de investitii 
Conducerea compartimentului de drumuri auto forestiere 
Colaborare cu compartimentul fond forestier 
Activitati legate de probleme de mediu 
 
Martie 2005 - Ianuarie 2007 – Şef birou Fond Forestier la Ocolul Silvic Privat Bucegi-
Piatra Craiului Zărneşti - Braşov. 
 
Responsabilitati: 
 
Responsabil compartiment fond forestier, respectiv intocmirea actelor de punere in valoare, 
realizarea planului de punere in valoare a masei lemnoase, intocmirea contractelor de vanzare 
a masei lemnoase, urmarirea acestor contracte. 
 
August 2003 - Decembrie 2004 – Şef birou producţie exploatare forestieră şi produse 
semifinite din lemn la S.C. Bistrita Aurie S.R.L. - Bistrita - Nasaud  
 
Responsabilitati: 
Organizarea activitatii de recoltare, transport, prelucrare, comercializare a lemnului. 
Coordonarea gestiunilor de parchete de exploatare, a depozitelor de busteni si de cherestea. 
Intocmirea situatiilor de inchidere de luna referitoare la productie. 
Corespondenta cu furnizori si beneficiari de masa lemnoasa pe probleme tehnice. 
 
Iunie - August 2003 -  Inginer proiectant în amenajare silvică la S.C. Silvproiect S.R.L. 
Brasov  
 
Responsabilitati: 
 
Culegerea datelor din teren pentru intocmirea de amenajamente silvice, inventarierea 
arboretelor, masuratori de teren,   
 
 
LIMBI STRĂINE 
 
1. Engleză - avansat 
2. Franceză – nivel mediu 
3. Portugheză - începător 
 
APTITUDINI P.C. 
 
Microsoft Office, aplicatii GIS, navigare GPS, utilizare de aplicatii web – mapping, navigare 
internet. 
  
 APTITUDINI 
 



Orientare către lucrul în echipă, adaptat efortului intelectual dar şi fizic, foarte apreciat în 
relaţiile de muncă în grupuri, foarte activ şi motivat, adaptabilitate la orice sarcini de lucru, 
foarte bun coordonator de echipe de lucru, abilităţi de comunicare foarte bune. 
Aptitudini de management. 
Experienţă în evaluarea riscurilor specifice diferitelor activităţi şi în coordonarea activităţii de 
securitate şi sănătate în muncă la nivelul societăţii. 
Dezvoltarea de sisteme due diligence conform prevederilor Regulamentului European al  
Lemnului nr. 995/2010. 
 
ALTELE 
 
Permis de conducere categoria B. 


