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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Drăgulescu Constantin 

Adresă(e) Bd. Victoriei 39,  550027 Sibiu, România 

Telefon(oane) 0269/218404 (acasă) Mobil:  

Fax(uri)  

E-mail(uri) constantindragulescu@yahoo.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 27 mai 1949 

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Biologie-Botanică 

  

Experienţa profesională  

Perioada febr. 1995 – sept. 2014 

Funcţia sau postul ocupat conferenţiar şi profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activităţi didactice şi cercetări botanice (taxonomia, ecologia, corologia, cenologia  

 plantelor, etnobotanică) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Bd. Victoriei 10-11 Sibiu, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/Învăţământ şi cercetare 

Perioada sept. 1975- ian. 1995 

Funcţia sau postul ocupat botanist 

Activităţi şi responsabilităţi principale cercetări botanice (taxonomia, ecologia, corologia, cenologia plantelor,   
etnobotanică) şi custode al Herbariului Muzeului de Istorie Naturală 

Numele şi adresa angajatorului Muzeul de Istorie Naturală Sibiu Str. Cetăţii nr. 1 Sibiu Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cultură/Muzeologie 

Perioada sept. 1970-aug. 1975 

Funcţia sau postul ocupat profesor de biologie  

Activităţi şi responsabilităţi principale activităţi didactice (botanica, zoologie, anatomia omului, genetica şi agricultura) 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală Păuca jud. Sibiu Romania 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie/Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Oct. 1978 – Apr. 1984 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în biologie cu Diploma A/387/1985 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Geobotanica, Fitosociologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca 
Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

PhD 

Perioada Oct. 1970 – Febr. 1974 
 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în biologie cu Diploma 148878/1974  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanica, Zoologia, Ocrotirea naturii, Genetica 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Romania  
Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat 

Perioada Oct. 1967 – Iun. 1970 
 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 56571/1970 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Botanica, Zoologia, Agricultura, Zootehnia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Pedagogic Bacău Facultatea de Ştiinţe naturale şi agricole 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză     B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

Limba germană  B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

B
1 

utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: Munca în echipe de cercetare cu specialiști din ţară şi străinătate 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizare activități  didactice şi recreativ-educative cu  tinerii (elevi, studenţi)  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenta medie in programe Microsoft Office si CorelDraw ( redactari si tehnoredactari de texte,  
carti, tabele, figuri) 

Competenţe şi aptitudini artistice Poezii, povestiri 
 

Alte competenţe şi aptitudini 
 

Permis(e) de conducere - 

 

Informaţii suplimentare Membru: Societatea de Ştiinţe Biologice din România (din 1971), Asociaţia Folcloriştilor şi etnografilor  
din România (din 1981), Societatea de Fitosociologie din România (din 1992), Societatea de 
Etnofarmacologie din România (din 2003), ONG Ecotur Sibiu (din 1993) 
Premiul  „Grigore Antipa” al Academiei Române (1997) şi premiul ”Iuliu Morariu” al Asociației de 
Ecosanogeneză din România;  
Am efectuat 1180 deplasări în teren în scopul cercetării florei, vegetaţiei.  

Am participat, ca botanist, la zece expediţii internaţionale şi naţionale de cercetare ecologică a râurilor 
Mureş, Someş, Crişuri, Tisa, Olt, Târnave, Cibin, Timiş, Strei.  

Am fost responsabilul pentru Ardeal la studiul florei zonelor umede (proiect RAMSAR). Sunt (din 
1999) coautor/colaborator la Atlas Florae Europaeae.  

106  participări la conferinţe/congrese/sesiuni de comunicări ştiinţifice în ţara şi străinatate. 

47 proiecte/teme de cercetare pe bază de contract  

204 lucrări ştiinţifice publicate (dintre care 51 cărţi, tratate, monografii) şi 17 lucrări didactice 
Am fost responsabilul pentru Ardeal la studiul florei zonelor umede (proiect RAMSAR). 
Am fost/sunt expert CNCFIS şi  referent ştiinţific la periodicele “Acta oecologica carpatica” (“Acta 
oecologica”) Sibiu, „Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research” Sibiu, ”Romanian 
Journal of aquatic ecology”, “Contribuţii botanice” Cluj şi „Ocrotirea Naturii” Bucureşti, Studii şi cercetări 
Ştiinţe naturale Muzeul Bistriţa  şi la mai multe cărţi/tratate. Am fost membru în zeci de comisii de 
acordare a gradelor didactice superioare (la Universităţi din Sibiu, Bucureşti, Piteşti, Constanţa, 
Oradea, Braşov) şi a celor de cercetător ştiinţific, în comisii de doctorat, în diverse comisii de protecţia 
mediului la nivel judeţean, regional şi naţional, în comisii de atribuire în custodie a unor arii naturale 
protejate. Sunt membru în Comisia pentru Ocrotirea monumentelor naturii a Academiei Române, 
Subcomisia Cluj-Napoca şi în Consiliul ştiințific al Siturilor Frumoasa, Munții Făgăraşului şi Munţii 
Maramureşului. 

La Conferinţa internaţională Natura 2000, Sibiu, 24-26 sept. 2007 am prezentat Regiunile stepică şi 
panonică. Studiu de caz rezervaţia de stepă Dealul Zakel jud. Sibiu.  
Numele meu şi rezultatele cercetărilor mele sunt citate de 2775 ori în 249 lucrări de specialitate din care 
190 citări în 42 lucrări ştiinţifice publicate în străinătate (Austria, Germania, Ungaria, Italia, Slovacia, 
Finlanda, Olanda, Statele Unite ale Americii).  
Am colaborat/corespondat cu peste 210 de specialişti din ţară şi străinătate. 

Am coordonat 252 lucrări de licenţă şi master. 
 Am predat cursuri unui număr total de aproape 3000 studenţi şi masteranzi. 
Referinte/Persoane de contact: Conf. dr. Angela Bănăduc, decanul Facultăţii de Ştiințe  din 
Universitatea ”Lucian Blaga” din  Sibiu, Prof. dr. Ioan Pop Universitatea "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, 
Facultatea de Biologie, Dr. Magnes Martin, Karl-Franzens-Universität Graz-Institut für Botanik Austria, 
Prof. dr. Schneider Erika, WWF-Auen Institut Rastatt Germania. 
 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
 

                                       Sibiu, 23.06.2015 
 
 


