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CURRICULUM VITAE

1. Numele: TĂUT

2. Prenumele: IOAN

3. Data şi locul naşterii: 23.02.1966, loc.Zalha jud.Sălaj

4. Cetăţenie: română

5. Statut civil: căsătorit, 2 copii

6. Studii:

Instituţia Liceul Universitatea/Facultatea Universitatea/Facultatea
Perioada: de la (luna,
anul) până la (luna, anul)

Sept.1980-iulie
1984

Sept.1985-iulie 1990 Febr.1993-iun.1998

Grade sau diplome
obţinute

Diploma de
Bacalaureat seria
B nr. 145124

Diplomă de inginer
seria I nr.1209

Diploma de doctor seria
R nr.0000696

6. Studii:

7.Titlul ştiinţific: Doctor inginer, Cercetător ştiinţific I

8.Experienţa profesională:

Cariera
profesională

Perioada: de la (luna, anul) până la (luna, anul)
01.09.1990-01.09.1992 01.09.1992-01.07.1998 01.07.1998-01.12.1999

Locul: Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca
Instituţia: ICAS ICAS ICAS
Funcţia: inginer cercetător ştiinţific cercetător şt.pr.gr.III
Descriere: activitate cercetare activitate cercetare-

management proiect
activitate cercetare-
management proiect

01.12.1999-01.06.2002 01.06.2002-01.06.2006 01.06.2006-prezent
Locul: Cluj-Napoca Cluj-Napoca Cluj-Napoca
Instituţia: ICAS ICAS ICAS
Funcţia: şef secţie,cercetător

şt.pr.gr.III
şef staţiune, cercetător
şt.pr.gr.II

şef colectiv, cercetător
şt.pr.gr.I

Descriere: activitate cercetare-
management proiect,
funcţii administrative

activitate cercetare-
management proiect,
funcţii administrative

activitate cercetare-
management proiect,
funcţii administrative

01.10.2008-prezent
Locul: Cluj-Napoca
Instituţia: USAMV
Funcţia: conferentiar
Descriere: Disciplinele Silvicultură,

Administrație silvică,
Factori de risc
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9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj,

Facultatea de Silvicultură, conferenţiar; ICAS Staţiunea Cluj, cercetător ştiinţific I Şef Staţiune;.

10. Vechime la locul de muncă actual: 12 ani, 24 ani

11. Brevete de invenţii: Tehnologie de îmbogățire cu seleniu organic a usturoiului, în curs de

brevetare.

12. Lucrări elaborate şi / sau publicate: Elaborat sau publicat peste 181 lucrări ştiinţifice:

-cărti şi îndrumare publicate: 6

-articole publicate in reviste interne si internaţionale de specialitate: 59

-lucrări prezentate la sesiuni ştiintifice, nepublicate: 17

-diverse studii: 50

-proiecte de cercetare: 49

12.1 Proiecte ştiinţifice în responsabilitate (10 reprezentative)

 PN09460213 Controlul agenţilor patogeni din ecosistemele forestiere în contextul

schimbărilor climatice şi în concordanţă  cu noile reglementări ale Uniunii Europene

 10.3.Cercetări privind testarea unor produse fitosanitare noi, cu impact redus asupra mediului,

ca alternativă la produsele interzise de normele europene şi standardele F.S.C.., 2010-2012.

 Contract CEEX 162 Implementarea.unor concepte si solutii moderne de proiectare, amenajare

si reabilitare a spatiilor verzi, 2009-2010

 Contract CEEX 68: Managementul durabil al gestionării terenurilor degradate din zona

colinară a Transilvaniei în contextul integrării în structurile europene, 2006-2008.

 A.20: Cercetări privind bolile şi cauzele acestora în pepiniere şi plantaţii tinere de foioase şi

răşinoase. Metode şi tehnici de combatere, 2001-2004

 Cercetari privind agentii patogeni din culturile silvice

 Cercetări privind testarea unor produse fitosanitare noi, cu impact redus asupra mediului, ca

alternativă la produsele interzise de normele europene şi standardele F.S.C..

 Cercetări privind extinderea combaterii microbiologice cu preparate virale la speciile de insecte

defoliatoare Euproctis chrysorrhoea şi Malacosoma neustria şi perfecţionarea tehnicii de lucru la

Lymantria dispar.

 Cercetări privind măsurile de prevenire şi combatere a atacurilor de insecte defoliatoare în arboretele

de frasini.

 Metode şi tehnologii noi în combaterea micromicetelor implicate în uscarea cvercineelor
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12.2 Lucrări publicate (10 reprezentative):

1. Ovidiu Badea, Diana Silaghi, Ioan Taut, Stefan Neagu, Stefan Leca-Forest Monitoring-

Assessment, analysis and warning system for forest ecosystem status (2013), Notulae

Botanicae Horti Agrobotanici, Cluj-Napoca, 41 (2): 613-625 ISSN: 0255965X, FI=0.463

2. VÎLCAN A., TĂUT I., HOLONEC L., MIHALTE L., SESTRAŞ R.E. The variability of

different larch provenances on the response to the attack of the main pests and fungal diseases,

Trees Structure and Function. 27(3): 697-705. DOI 10.1007/s00468-012-0825-1. ISI (IF

2012=1.925).2013

3. Tăut I., Holonec L., 2004, Pathogenic agents from forest cultures prevention and control.

Buletinul USAMV Cluj-Napoca, vol.61/2004, p.121-126

4. Tăut Ioan, Şimonca Vasile, Holonec Liviu, 2011, Detection and Prognosis Defoliators Tortrix

viridana and Pristiphora abietina in the Northwestern Transylvania Forests, Buletin USAMV,

nr.68, pag.469-473

5. Taut Ioan, Simonca Vasile, Detection of Prognosis Defoliators Present in Deciduous Forests

of Northwestern Transylvania; Buletin USAMV, 2010, 67, 458-461

6. Tăut I., 2004, Prevenirea şi combaterea bolilor în culturile silvice. Anale, vol.47/2004, p.131-

141

7. Sesan T., Tãut I., 1998, Micoflora asociatã cu semintele si plantulele de conifere,  Revista

Pãdurilor, nr.1, p.7-16.

8. Tãut I., Sesan T., 1997,Chemical and experimentals efected in Romania by biological

fungicides to control of criptogamic agents in solarium and forest .nurseries. Proceedings.

Workshop on Forest Insect and Disease Survey, Cehia, ISBN 80 – 238 – 1607 – 1

9. Tãut I., 1995, Contributii privind prevenirea si combaterea agentilor criptogamici din solarii,

Revista Pãdurilor nr.4, p.30-36.

10. Tăut I., 1995, Cercetări privind prevenirea şi combaterea ciupercii Microsphaera abbreviata

(f.c. Oidium alphitoides), Revista Pădurilor nr.2, p.26-31.

13. Membru al asociaţiilor profesionale:

- Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisești" – membru asociat

- Societatea Progresul Silvic

- Asociaţia Inginerilor din România

- Societatea Naţională Romîă pentru Ştiinţa Solului

- Societatea Naţională de Protecţia Plantelor

- Societatea Internaţională de Lucrări ale solului I.S.T.R.O
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- Societatea Amicii Rozelor din România

- Societatea de Horticultură şi silvicultură din Transilvania – membru fondator

14. Limbi străine cunoscute: engleză, franceză,mediu

15.Alte competenţe: informatică, elaborare studii impact, studii pedostationale, consultant de

specialitate la proiecte de reconstrucţie ecologice, perdele forestiere, expert în analize laborator în

domeniul protecţiei pădurilor.

16. Specializări şi calificări:

- Curs de limba engleză - Centrul de perfecţionare Băneasa, Bucureşti, mai-iulie 1991;

- Specializare în fitopatologie - Institutul de Protecţie Biologică a Plantelor, Chişinău, Republica

Moldova, nov.- dec. 1993;

17. Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale (selecţie) (anexat listă

proiecte):

18.Premii şi distincţii

- Diploma Marin Drăcea clasa I, 2002, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei;

- Diplomă de onoare pentru activitatea prestigioasă în domeniul cercetării-dezvoltării şi

proiectării în silvicultură, 2003, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului:

- grad silvic inginer inspector silvic I.

- Premiu CNCSIS PN II - Planul National de CDI, 2007-2013, Programul ''Resurse Umane''

/ "Premierea rezultatelor cercetarii", 2013

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.

Se anexează lista cu toate lucrările.

Data completării: 15.01.2014 Semnătura

Dr. ing. Ioan TĂUT


