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 Curriculum vitae Europass   

Informatii personale 

Nume/Prenume  Gurău Milian 

Adresa   Str Republicii, Bl 15, sc F, ap 3, Bacau, Romania  

Telefon   0729012494 

Fax   

E-mail  milian_gurau@yahoo.com 

Cetatenia  Romana 

Data nasterii  2.12.1967 

 Sex  M 

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 
Invatamantul superior 

Experienta profesionala 

Perioada  februarie 2004 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat  lector univ. dr.  

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Botanica sistematica, Fitosociologie 

Activitate didactica, coordonare licente, coordonare lucrari metodice pentru obtinerea gradului I, 
elaborare materiale didactice, activitate de cercetare stiintifica 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant și cercetare stiintifica 

Perioada  februarie 1994 - februarie 2004  

Funcţia sau postul ocupat  asistent universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activitate didactica, coordonare licente, elaborare materiale didactice, activitate de cercetare 
stiintifica 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant și cercetare stiintifica 

Perioada  octombrie 1991 - februarie 1994  

Funcţia sau postul ocupat  preparator universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Activitate didactica, coordonare licente, elaborare materiale didactice, activitate de cercetare 
stiintifica 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant și cercetare stiintifica 

Educatie si formare 

Perioada  2000-2005 – studii de doctorat 

25 martie 2005 – sustinere teza doctorat cu tema „Flora si vegetatia dintre raul Trotuş si Muntele 
Ouşoru (jud. Bacau)” 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor in Botanică 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

  Botanică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Al I.Cuza” Iasi  

Perioada  1987-1991 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Biologie 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Al I.Cuza” Iasi 

 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Limba franceza   B1  B1  B1  B1  B 

Limba engleza   A2  B  A2  A  A 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competente si abilitati sociale  Membru in echipele de cercetare, participare in cadrul colectivelor de organizare a simpozioanelor 
studentesti si stiintifice. 

Competente si aptitudini organizatorice  Coordonare activitate didactică si de cercetare. 

Competente  si aptitudini tehnice  Folosirea echipamentului de laborator. 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Folosirea pachetului Microsoft Office (word, excel, power- point). 

Informatii suplimentare   

  Contracte de cercetare  prin universitate 
1. Dinamica si succesiune ecologică in ecosisteme de tipul zonelor umede din 
bazinul mijlociu al raului Siret,   contract CNCSIS, nr. 503/2005, valoare 50000 RON, perioada 
2005 – 2007, beneficiar CNCSIS, Bucuresti; membru din echipa de cercetare. Am facut un 
inventar complet de flora si vegetatie pentru toate bazinele acvatice. 
2. Valorificarea biotehnologică a potentialului productiv la Hippophae rhamnoides ssp. 
cartathica prin caracterizarea complexa a soiurilor, sursa de recolte ecologice pentru o 
agricultură durabila, contract nr. 109/2006, valoare 1480000 RON, perioada 2006-2009, 
beneficiar MEC, membru din echipa de cercetare. Am recoltat tot materialul pentru studiu. 

 
Alte contracte  
1. Ameliorarea potentialului genetic si caracterizarea complexa a biotipurilor din 
grupa plante de viitor, cu impact asupra dezvoltarii ecologice si durabile în pomicultură. 
Program  PN 2 - Parteneriate in domenii prioritare, sesiunea 2008, membru: identificarea 
biotipurilor in natura si descrierea lor. Beneficiar Frutex S.A. Bacau si M.I.C.S.I., proiect din cadrul 
Fructex S.A. Bacău. 
2. Realizare de studii de inventariere si evaluare a starii de conservare a speciilor si 
habitatelor si recomandari de management pentru ariile protejate Creasta Nemirei si Slanic in 
cadrul proiectului „Conservarea speciilor si habitatelor din ariile protejate Creasta Nemirei si 
Slanic”, SMIS-CSNR 36368, Beneficiar SC. Biome Management SRL  
3. Servicii pentru monitorizarea starii de conservare a habitatelor de interes 
comunitar (saraturi, dune continentale, pajisti, apa dulce) din Romania,  beneficiar Institutul 
de Biologie Bucuresti, 2014-2015  

 


