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INFORMAŢII PERSONALE POP GABRIEL LUCIAN

 Municipiul Bistriţa, Jud. BN, România

-     0744335802      

 pop.gabriel@cluj.gardaforestiera.ro

Sexul Masculin | Data naşterii 27/06/1978 | Naţionalitatea Română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Iunie  2020 - prezent Garda Forestieră Cluj , Cluj Napoca, Str. Bdul Muncii Nr.18, Corp A, Etaj 3

Garda Forestieră Județeană BN, Bistrița, Str.G-ral.Grigore Bălan, Nr.21

▪ Tipul activitatii sau sectorul de activitate: Implementare și Control privind respectarea 
regimului silvic și cinegetic.
▪ Funcția sau postul ocupat: Șef serviciu Garda Forestieră Județeană Bistrița-Năsăud.  
▪ Principalele activități: activități de implementare în domeniul silviculturii, activităși de 

control al aplicării regimului silvic, activități de consultanță și asistență de specialitate, 
activități de monitorizare a lucrărilor tehnico-economice în fondul forestier național, 
activități de amenajare a pădurilor, cadastru și inventar forestier.

Martie 2006 – 01.06.2020 Garda Forestieră Cluj , Cluj Napoca, Str. Bdul Muncii Nr.18, Corp A, Etaj 3

Garda Forestieră Județeană BN, Bistrița, Str.G-ral.Grigore Bălan, Nr.21

▪ Tipul activitatii sau sectorul de activitate: Control privind respectarea regimului silvic si 
cinegetic si Implementare
▪ Functia sau postul ocupat: consilier debutant, asistent, principal și superior  
▪ Principalele activitati privind controlul regimului silvic: s-au constat fapte care au fost 

încadrate drept contravenţii în domeniul silviculturii , aplicându-se sancţiunile prevăzute 
de lege; au fost luate măsurile care se impun în vederea confiscării materialelor lemnoase
care fac obiectul contravenţiei, în cazul în care legea prevede o astfel de sancţiune; au 
fost constate infracţiuni prevăzute de legislaţia din domeniile silviculturii , ocazie cu care 
au fost sesizate organele de urmărire penală competente în condiţiile prevăzute de Codul
de procedură penală. Controale desfășurate sub coordonarea directă a MMAP și a altor 
instituții publice (DIICOT-structura centrală București, IGPR, ANAF, IPJ, etc).
▪ Principalele activități privind impelmentarea pentru activitatea în silvicultură:  
Implementează pe raza lor de competenţă politicile autorităţii publice centrale
care răspunde de silvicultură în activităţile de administrare a fondului forestier
naţional, de gestionare durabilă a pădurilor, de conservare a biodiversităţii în 
păduri, de reconstrucţie ecologică, de regenerare şi îngrijire a pădurilor, de 
asigurare a integrităţii fondului forestier naţional, de prevenire şi stingere a 
incendiilor, de pază şi protecţie a pădurilor, de recoltare a produselor specifice 
fondului forestier naţional, de exploatare a masei lemnoase, de control al 
provenienţei şi al trasabilităţii materialelor lemnoase, de dezvoltare a 
conştiinţei forestiere, de accesibilizare a pădurilor, de dezvoltare a fondului 
forestier naţional, de sprijin al formelor asociative ale proprietarilor de păduri 
şi de control al aplicării şi respectării regimului silvic. Participări în ședințele de 
lucru organizate de către MMAP în perioada martie 2019 privind prelucrarea hărților 
amenajistice în aplicația QGIS.
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Septembrie 2003 – ianuarie 
2006 

S.C. BUSINESS MONDO PRODCOM S.R.L.
 Tipul activitatii sau sectorul de activitate: proiectare, redactare amenajamente silvice

 Functia sau postul ocupat: inginer proiectant

 Principalele activitati: lucrări de teren privind  culegerea datelor, prelucrarea datelor în 
vederea întocmirii amenajamentelor silvice, redactarea amenajamentelor silvice.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
August 2021                                           Curs autorizat – Expert Achiziții Publice 

Noiembrie 2019 Curs – Comunicarea  Asertivă și Managementul Conflictelor
Fundația Centrul de Formare APSAP

Octombrie 2018 Curs – Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) conform    
prevederilor OSGG Nr.600/2018  Privind aprobarea Codului controlului intern 
managerial al entităților publice

Octombrie 2006 – Iulie 2008 Master – Managementul durabil al resurselor forestiere
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, secţia Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Noiembrie 1992 – Ianuarie 
1993

Certificat de absolvire – Utilizare, operare şi programare tehnică de 
calcul
Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa–Năsăud 

▪ Sisteme de operare: Windows
▪Microsoft Office: Word, Excel, Power Point.

Septembrie 1998 – Iulie 2003 Diplomă Inginer, specializarea Silvicultură
Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere

Septembrie 1993 – Iulie 1997 Diplomă de Bacalaureat
Liceul Silvic Năsăud 

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Engleză B1 – Utilizator
independent

B1 – Utilizator
independent

B1 – Utilizator
independent

B1 – Utilizator
independent

B1 – Utilizator
independent

Competenţe de comunicare ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în urma activităţilor  
desfăşurate

Competenţe dobândite la locul
de muncă 

▪O bună cunoaştere a proceselor de control  al regimului silvic și implementare,  ca urmare
a activităţilor desfăşurate 
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea

de
probleme

B2 – Utilizator
experimentat 

B2 – Utilizator
experimentat

B2 – Utilizator
experimentat

B2 – Utilizator
experimentat

B2 – Utilizator
experimentat

Cerificat ECDL star – Utilizare și operare computer

▪O bună stăpânire a programelor de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări,  internet)

Alte competenţe ▪Capacitate de lucru în echipă
▪Capacitate şi experienţă de comunicare
▪ Aptitudini sportive
▪ Permis de conducere Cat. B

ANEXE

▪Diplomă de Master Seria G nr. 0147691
▪Diplomă de Inginer Seria C nr. 0023637
▪Diplomă de Bacalaureat Seria P nr.076704
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