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INFORMAŢII PERSONALE Timofte Florin  
 

  

 Mărțișorului nr. 16, FC1, Sc. B, Ap. 23, Constanta, 900095, Romania  

 0040341410414     0040724884523        

florintimofte@yahoo.com,  ftimofte@alpha.rmri.ro 

 

Skype - florintimofte   

Sexul masculin | Data nașterii 21/06/1977 | Naționalitatea Româna 
 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

2015 - prezent  

 

 

 

 

 Biolog, Cercetător Științific I, Director Tehnic 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”,  

MAMAIA 300, 900581, Constanța, România, www.rmri.ro 

▪ Coordonarea activităților departamentelor:  Logistic, IT&GIS, Marketing și management proiecte; 

▪ Responsabilități în negocierea contractelor private și menținerea relațiilor cu clienții; 

▪ Coordonarea activităților din cadrul contractelor private; 

▪ Coordonare proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener. 

▪ Participarea în proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener.  

▪ Organizarea și participarea la expediții oceanografice naționale sau internaționale, coordonare 
activități de cercetare pe teren și pe mare. 

▪ Responsabilități științifice: studiul și caracterizarea comunităților zooplanctonice de la litoralul 
românesc al Mării Negre, dinamica multianuală și sezonieră, interrelațiile fitoplancton-zooplancton; 
Întocmirea rapoartelor de cercetare intermediare/finale; Realizarea de observații privind distribuția 
mamiferelor marine de-a lungul litoralului românesc, observații privind prezența mamiferelor marine 
în timpul activităților de prospecțiune seismică.  

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare, Cercetare marină, Servicii de mediu  

2011 - 2015  

 

 

 

 

 Biolog, Cercetător Științific II, Șef Departament 

INCDPM – subunitatea Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”,  

MAMAIA 300, 900581, Constanța, România, www.rmri.ro 

▪ Coordonarea activităților departamentului Ecologie și Biologie Marină; 

▪ Responsabilitate în negocierea contractelor private și menținerea relațiilor cu clienții; 

▪ Coordonarea activităților de cercetare din cadrul departamentului; 

▪ Coordonare proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener. 

▪ Participarea în proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener.  

▪ Evaluarea activității anuale a angajaților din departament și a activității de cercetare a acestora. 

▪ Organizarea și participarea la expediții oceanografice naționale sau internaționale, coordonare 
activități de cercetare pe teren și pe mare. 

▪ Responsabilități științifice: studiul și caracterizarea comunităților zooplanctonice de la litoralul 
românesc al Mării Negre, dinamica multianuală și sezonieră, interrelațiile fitoplancton-zooplancton; 
Întocmirea rapoartelor de cercetare intermediare/finale; Realizarea de observații privind distribuția 
mamiferelor marine de-a lungul litoralului românesc, observații privind prezența mamiferelor marine 
în timpul activităților de prospecțiune seismică.  

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare-dezvoltare, Cercetare marină, Servicii de mediu 

2008 - 2011  

 

 

 

 

 Biolog, Cercetător Științific III,  Șef Adjunct Departament 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”,  

MAMAIA 300, 900581, Constanța, România, www.rmri.ro 

▪ Suport pentru coordonarea activităților departamentului Ecologie și Biologie Marină; 

▪ Suport pentru coordonarea activităților de cercetare din cadrul departamentului; 

▪ Coordonare proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener. 

▪ Participarea în proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

2018 Program de perfecționare – Certificat Manager de proiect 
2014 Curs observator de mamifere marine si specii protejate (MMO & PSO) 

Curs recunoscut JNCC si aprobat de BOEM/BSEE 
2007-2011 Școala doctorală din cadrul Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, Universitatea „OVIDIUS” 

Constanța,  
Domeniul - Biologie; Specializarea - Ecologie și protecția mediului 
Diplomă de Doctor în Biologie  

(ISCED 8) 
2001-2003 Facultatea de Științe ale Naturii, Universitatea „OVIDIUS” Constanța, Masterat „Biotehnie și Ecotehnie 

Marină și Costieră” 
Specializarea - Biotehnie și Ecotehnie Marină și Costieră 
Diploma de Master  

(ISCED 7) 
1997-2001 Facultatea de Științe ale Naturii, Universitatea „OVIDIUS” Constanța 

Biologie  
Diplomă de Licență  

(ISCED 6) 
COMPETENΤE PERSONALE   

institutului sau având institutul drept partener.  

▪ Suport pentru evaluarea activității anuale a angajaților din departament și a activității de cercetare a 

acestora. 

▪ Organizarea și participarea la expediții oceanografice naționale sau internaționale, coordonare 
activități de cercetare pe teren și pe mare. 

▪ Responsabilități științifice: studiul și caracterizarea comunităților zooplanctonice de la litoralul 
românesc al Mării Negre, dinamica multianuală și sezonieră, interrelațiile fitoplancton-zooplancton; 
Întocmirea rapoartelor de cercetare intermediare/finale; Realizarea de observații privind distribuția 

populațiilor de macrofite la litoralul românesc. Realizarea de observații privind distribuția mamiferelor 

marine de-a lungul litoralului românesc. 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare-dezvoltare, Cercetare marină, Servicii de mediu 

2001 - 2008  

 

 

 

 

 Biolog, Cercetător științific, Asistent cercetare 

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa”,  

MAMAIA 300, 900581, Constanța, România, www.rmri.ro 

▪ Coordonare granturi de cercetare naționale susținute de entități private. 

▪ Participarea în proiecte de cercetare (naționale sau internaționale) desfășurate sub coordonarea 
institutului sau având institutul drept partener.  

▪ Organizarea și participarea la expediții oceanografice naționale sau internaționale, coordonare 
activități de cercetare pe teren și pe mare. 

▪ Responsabilități științifice: studiul și caracterizarea comunităților zooplanctonice de la litoralul 
românesc al Mării Negre, dinamica multianuală și sezonieră, interrelațiile fitoplancton-zooplancton; 
Întocmirea rapoartelor de cercetare intermediare/finale; Realizarea de observații privind distribuția 

populațiilor de macrofite la litoralul românesc. Realizarea de observații privind distribuția mamiferelor 

marine de-a lungul litoralului românesc. 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare-dezvoltare, Cercetare marină, Servicii de mediu 

Limba maternă Română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba Engleza C2 C2 B2 B2 B2 
  

 Competente de comunicare ▪ Competențe dobândite de-a lungul carierei de cercetător prin participarea la reuniuni naționale și 
internaționale unde am prezentat lucrări științifice, precum și prin participarea la ateliere de lucru, 
mese rotunde și dezbateri publice; 

▪ Competențe dobândite în cadrul activităților de negociere a contractelor cu companiile din domeniul 
offshore, în special, precum și prin negocierea contractelor cu alte companii care au avut nevoie de 
servicii în domeniul mediului marin; 

▪ Competențe dobândite pe perioada în care am deținut funcția de membru al comitetului sindical din 
INCDM. 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

▪ Competențe dobândite de-a lungul carierei de cercetător prin coordonarea activităților de cercetare 
din diverse proiecte și contracte private; 

▪ Competențe dobândite în timpul organizării de evenimente științifice, organizarea de expediții 
naționale și internaționale pe mare; 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

  Competente dobândite la locul 
de muncă 

▪ Utilizarea echipamentelor oceanografice pentru colectarea de probe și date (fizice, chimice, 
biologice), utilizarea echipamentelor de măsură și analiză. 

▪ Fotografie subacvatică și aeriană. 

▪ Pilot UAV și ROV. 

Competentă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informației 

Comunicare 
Creare de 
conținut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  

 ▪ Cunoștințe în utilizarea softurilor utilizate in activitatea de colectare de date oceanografice (calibrare, 
colectare date, analize date)  

▪ Cunoștințe în utilizare softurilor de grafică digitală și editare video. 

▪ Cunoștințe în utilizarea softurilor de statistică biologică și oceanografică 

 

 Alte competențe ▪ Cunoștințe în utilizarea echipamentelor foto și video. 

▪ Absolvent a cursurilor de prim ajutor. 

▪ Pilot de UAV (fără brevet).  

▪ Pilot ROV (fără brevet) 

▪ Scafandru (nebrevetat) 

 

Permis de conducere  

 
categoria B  

  

Publicații 

relevante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

relevante 

 

Timofte F., Tabarcea C., 2012 - Oithona brevicornis Giesbrecht, 1892 (Copepoda : Cyclopoida)  – First 
Record In The Romanian Black Sea Waters, Journal Of Environmental Protection And Ecology, 
Vol.13, No 3a , 1683-1686 (2012).  

▪ Altukhov, D., Siokou, I., Pantazi, M., Stefanova, K., Timofte, F., Gubanova, A., Nikishina, A., 
Arashkevich, E.. Intercomparison of five nets used for mesozooplankton sampling. Mediterranean 
Marine Science, Vol. 16. 2015, 2015. 

▪ Moncheva, S., K. Stefanova, A. Krastev, A. Apostolov, L. Bat, M. Sezgin, F. Sahin, and F. Timofte. 
"Marine Litter Quantification in the Black Sea: A Pilot Assessment." Turkish Journal of Fisheries and 
Aquatic Sicences 16, no. 1 (2016): 213-18. DOI: 10.4194/1303-2712-v16_1_22 

▪ Marin O., Timofte F., 2011 – Atlasului macrofitelor de la litoralul românesc, Editura Boldaş, 170 PP 

▪ Gubanova A., Altukhov D., Stefanova K., Arashkevich E., Kamburska L. , Prusova I, Svetlichny L., 
Timofte F., Uysal Z. Species Composition Of The Black Sea Marine Planktonic Copepods. Journal of 
marine systems. Elsevier. HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.JMARSYS.2013.12.004. 

▪ Anninsky B.E., Timofte F., 2009 – The distribution of zooplankton in the western Black Sea in October 
2005. Marine Ecological Journal, IBSS NAS Ukraine, 8(1): 17-31 pp. 

▪ Moldoveanu M., Timofte F., 2004, Semne de redresare ale ecosistemului marin de la litoralul 
romanesc identificate la nivelul zooplanctonului, după 1994. Cercetări Marine 35: 87-108 pp. 

▪ Timofte F., Tabarcea C., Vasiliu D., Lazar L., 2010, Mesozooplankton comunity state along Romanian 
Black Sea coast in 2009. Cercetări Marine 39: 163-174 pp. 

▪ Churilova T. Krivenko O, Moncheva S, Kremena S, Finenko Z, Oguz T, Akoglu E,  Timofte F, 2011. 
The Black Sea: Additional Information On Status Of Threatened Ecological Characteristics Relevant 
To The Marine Strategy Framework Directive, ISBN: 978-0-906370-69-8 

▪ Timofte F., Lazar L., Stefanova K. And F. Üstün, 2014. Report on the MISIS cruise intercalibration 
exercise: zooplankton, Ed. INFCON, 27 PP. ISBN: 978-606-598-360-1 

▪ Boicenco L., Spanu A.D., Coatu V., Beken C., Dencheva K., Filimon A., Lazar L., Moncheva S., Marin 
O., Oros A., Sthereva G., Stefanova K., Timofte F., Tiganus D., 2014. Overview of the marine 
environmental monitoring in Bulgaria, Romania and Turkey, Ed. INFCON, 47 p. (ISBN 978-606-598-
362-5) 

 

▪ Proiect „Evaluarea comunităţilor de macrofite de la litoralul românesc şi a posibilităţilor de valorificare 
a depozitelor de macroalge de pe plaje” – Coordonator de proiect (proiect finanțat prin programul 
PNCDI II perioada 2008-2011). 

▪ Proiect “Caracterizarea comunităților bentale și planctonice de pe platoul continental românesc” – 
Coordonator de proiect (proiect finanțat prin programul național Nucleu 2009-2015). 

▪ Proiect „Options for Delivering Ecosystem-base Marine Management” (ODEMM) Proiect finanțat prin 
fonduri FP7, Coordonator de proiect în cadrul INCDM “Grigore Antipa”. 

▪ Studiu preliminar de mediu al zonei marine romanesti si al zonei de coasta, beneficiar SC RCI GRUP 
DE CONSULTANTA SRL. Coordonator de proiect. 

http://dx.doi.org/10.1016/J.JMARSYS.2013.12.004
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Timofte Florin 
Septembrie 2019 
 

▪ Contract “Marine Mammal Observation during VSP survey on Domino 1 well  Neptun Block”, 
beneficiar, ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, 2012,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Marine Mammal Observation during 2D seismic survey of Luceafarul and Midia Block”,  
beneficiar , Midia Resources SRL and Sterling Resources, 2012,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Marine Mammal Observation during AUV seismic survey of Neptun Block”,  beneficiar , Grup 
Servicii Petroliere SA, 2013, Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Marine Mammal Observation during 3D seismic survey of Luceafarul, Midia and Pelican 
Block”,  beneficiar , Midia Resources SRL and Sterling Resources, 2013-2014, Coordonator de 
proiect. 

▪ Contract “Marine Mammal Observation during VSP survey on Domino 2, Pelican Sud 2, Califar 1 wells  
Neptun Block”,  beneficiar , ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited, 2014-2015;  
Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Obținere acord de mediu pentru prospecțiune seismică 3D în perimetru XV Midia suprafața 
contractuală B”, beneficiar , Black Sea Oil & Gas SRL, 2016,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Proiectul de Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD) - Componenta Offshore - Construire 
platformă de producție gaze naturale pe descoperirea Ana, manifold (inclusiv cap erupție sondă) 
submarin de producție gaze naturale pe descoperirea Doina, conductă de transport de gaze naturale 
Ana-Doina și anexe, conductă de transport de gaze naturale Ana-țărm”,  beneficiar , Black Sea Oil & 
Gas SRL, 2017,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Obținere acord de mediu pentru execuție foraj de explorare, Paula 1 si Iulia 1”, beneficiar , 
Black Sea Oil & Gas SRL, 2016,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract “Obținere acord de mediu pentru execuție foraj de explorare, Mădălina 1”, beneficiar , Black 
Sea Oil & Gas SRL, 2016,  Coordonator de proiect. 

▪ Contract cu Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, Titular contract: INCDM „Grigore Antipa”, Nr. 
Contract: 4903 / 16.10.2013, Titlul proiectului: „Studiu privind completarea / reevaluarea definirii stării 
ecologice bune şi a obiectivelor de mediu conform cerinţelor art. 9 şi 10 din Directiva Cadru Strategia 
pentru mediul marin (2008/56/CE)”.  

▪ Studiu privind revizuirea programului de monitoring integrat al ecosistemului marin Marea Neagrã 
conform cerinţelor art. 11 Directivei Cadru Strategia pentru mediul marin (2008/56/CE), Contract nr. 
14-11/11.11.2014 

▪ Studiu privind evaluarea si finalizarea obiectivelor de mediu conform art. 10 al Directivei Strategia 
pentru Mediul Marin, Contract nr. 15-11/11.11.2014; 

▪ Studiu privind Dezvoltarea setului de indicatori operaţionali care să măsoare progresul în vederea 
atingerii stării ecologice bune a ecosistemului marin conform cerinţelor directivei cadru strategia pentru 
mediul marin (Contract nr. MMAP nr. 103/05.10.2016), 2016-2017. 

▪ Contract cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, Titular contract: INCDM „Grigore Antipa”, Nr. Contract: 
59/03.09.2012, Titlul proiectului: „Studiul privind Evaluarea Inițială a stării ecologice și a impactului de 
mediu pe baza analizei caracteristicilor apelor marine din regiunea românească a Mării Negre și a 
presiunilor antropice asupra acestora în conformitate cu Directiva Cadru Strategia pentru Mediul Marin 
2008/56/CE ”. 

▪ Contract no.04/15.10.2014 Evaluarea starii ecologice a corpurilor de apa pe baza fitoplanctonului, 
macroalgelor, angiospermelor si ihtiofaunei. (Anexa III: Certificat de buna execuție). 

▪ DG MARE: EMODNet Biology, contract nr. 1171/25.03.2015 cu Flanders Marine Institute, Belgium, 
2015-2016. 

▪ Contract DG Environment (CE) 2012-2014 - „MSFD (Marine Strategy Framework Directive) GUIDING 
IMPROVEMENTS IN THE BLACK SEA INTEGRATED MONITORING SYSTEM”, Acronim: MISIS. 

▪ Contract DG Environment (CE) 2012-2014- :“Integrated regional monitoring implementation strategy 
in the South European Seas” (IRIS-SES). 

▪ CE/FP7 Grant agreement no. 287600/21.12.2011:  Policy – oriented Marine Environmental Research 
for the Southern European Seas (PERSEUS) (2012-2015). (ANEXA III: Certificate satisfactory 
execution) 

▪  

   


