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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume Vorovencii Iosif 
Adresă(e) Braşov, b-dul Valea CetăŃii, nr. 3, bl. A12C, sc.B, ap. 13, cod poştal 500050, România 

Telefon(oane) +040268313088 Mobil: +040744398419 

Fax(uri) +040268313088 

E-mail(uri) icatop@yahoo.com, iosif.vorovencii@unitbv.ro 
  

NaŃionalitate(-tăŃi) Română 
  

Data naşterii 18.05.1964 
  

Sex masculin 
  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 2006 - prezent 

FuncŃia sau postul ocupat ConferenŃiar universitar dr. ing.  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate didactică şi de cecetare ştiinŃifică în cadrul catedrei de Amenajarea 
Pădurilor şi Măsurători Terestre din Facultatea de Silvicutură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, b-dul Eroilor nr. 29 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ştiinŃelor măsurătorilor terestre  
  (Activitate didactică: Topografie, Fotogrammetrie, TeledetecŃie, Cadastre de   
   specialitate, LegislaŃie cadastrală) 
  (Activitatea de cercetare: folosirea imaginilor aeriene şi satelitare în silvicultură, 
  cadastru şi monitorizarea mediului, urmărirea incendiilor de pădure cu ajutorul 
teledetecŃiei, utilizarea tehnologiei GPS) 

  

Perioada 1999 - 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Sef lucrări  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate didactică şi de cecetare ştiinŃifică în cadrul catedrei de Amenajarea 
Pădurilor şi Măsurători Terestre din Facultatea de Silvicutură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, b-dul Eroilor nr. 29 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ştiinŃelor măsurătorilor terestre  
  (Activitate didactică: Topografie, Fotogrammetrie, TeledetecŃie, Cadastre de   
   specialitate) 
  (Activitatea de cercetare: folosirea imaginilor aerieneşi satelitare în silvicultură şi 
  cadastru, urmărirea incendiilor de pădure cu ajutorul teledetecŃiei, utilizarea  
  tehnologiei GPS) 

  

Perioada 1996 - 1999 

FuncŃia sau postul ocupat Asistent  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate didactică şi de cecetare ştiinŃifică în cadrul catedrei de Amenajarea 
Pădurilor din Facultatea de Silvicutură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, b-dul Eroilor nr. 29 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ştiinŃelor măsurătorilor terestre  
  (Activitate didactică: Topografie, Fotogrammetrie, TeledetecŃie) 

  

Perioada 1994 - 1996 
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FuncŃia sau postul ocupat Preparator  

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate didactică şi de cecetare ştiinŃifică în cadrul catedrei de Amenajarea 
Pădurilor din Facultatea de Silvicutură 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, b-dul Eroilor nr. 29 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ştiinŃelor măsurătorilor terestre  
  (Activitate didactică: Topografie, Fotogrammetrie) 

  

Perioada 1992-1994 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer proiectant 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate de proiectare în amenajarea bazinelor hidrografice torenŃiale şi 
amenajarea pădurilor 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Braşov 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de proiectare 
  

Perioada 1991 - 1992 

FuncŃia sau postul ocupat Inginer producŃie 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate de producŃie 

Numele şi adresa angajatorului DirecŃia silvică Braşov 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Activitate de producŃie specifică sectorului silvic 
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada 2006 - 2010 

Calificarea / diploma obŃinută   inginer geodez 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

TeledetecŃie, fotogrammetrie, topografie, cadastru, geodezie, sisteme de poziŃionare globală, 
cartografie, sisteme de informaŃii geografice 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de StiinŃe - Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Studii superioare de lungă durată 

  

Perioada 1995 - 2005 

Calificarea / diploma obŃinută   Doctor în silvicultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

TeledetecŃie, fotogrammetrie, topografie, cadastru general şi forestier, amenajarea pădurilor 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Transilvania din Braşov 

  

Perioada 1991 - 1997 

Calificarea / diploma obŃinută economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Marketing, management, economia comerŃului, economia comerŃului mondial, studiul 
comportamentului consumatorului 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de StiinŃe Economice – Universitatea Transilvania din Braşov 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Studii superioare de lungă durată 

  

Perioada 1985 - 1991 

Calificarea / diploma obŃinută inginer silvic 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Silvicultură, dendrologie, dendrometrie, topografie, fotogrammetrie, drumuri forestiere, corectarea 
torenŃilor, amenajarea pădurilor, cercetare operaŃională, informatică forestieră 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere – Universitatea Transilvania din Braşov 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

Studii superioare de lungă durată 
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Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Spirit de echipă 
  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

ExperienŃă în management de proiect, spirit organizatoric 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Cele oferite de diploma de inginer 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare Word, Excel 
CunoştinŃe operare Erdas, Idrisi, Grass, ENVI, LPS, AutoCad dobândite în cadrul disciplinelor predate 
(fotogrammetrie, teledetecŃie, topografie, cadastru) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

InformaŃii suplimentare Pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe   1. Lista lucrărilor publicate 
 


