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Este biolog (specializarea botanică) și ecolog, în 1990 a absolvit Facultatea de Tehnologie
Chimică, la Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, în 1996 facultatea de Ecologie și
Protecția Mediului, la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, masterat în Expertiza şi
managementul sistemelor ecologice la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, promoția
2008, a obținut în 2013 titlul de doctor în biologie la specializarea botanică, la Universitatea
„Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. În perioada 1994-1995, în cadrul unei

Burse Tempus la

„Université Libre de Bruxelles” (ULB), Belgia, a absolvit cursurile „deuxième Licence en
Sciences Botaniques au grade scientifique”.
Din 1999 este cadru universitar al Facultății de Științe, în cadrul ULB din Sibiu și predă
studenților de la specializările Biologie, Ecologie și Protecția Mediului, Ecological and
Environmental Protection și Farmacie, discipline botanice (Anatomia și morfologia plantelor,
Sistematica fanerogamelor, Fiziologia plantelor, Botanică farmaceutică) și Metodica predării
biologiei.
A participat ca expert botanist la o serie de proiecte de interes național și internațional (studii
naționale de inventariere a biodiversității diverselor zone montane, a habitatelor de interes
european, a colaborat la proiecte de monitorizare a speciilor ocrotite, la elaborarea planurilor
de management a unor zone ocrotite și habitate de interes comunitar), din care amintim
Proiectul LUCAS 2008, Monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor din
România 2012-2015.
Autor al unor lucrări cu specific botanic, coautor în 2014 al Ghidului sintetic de monitorizare
pentru habitatele de interes comunitar tufărişuri, turbării şi mlaştini, stâncării, păduri din
România.
Participant la activitățile de promovare ale specialităților Facultății de Științe, între care
proiectul Noaptea Cercetătorilor.
Organizator al practicilor studențești de specialitate, în diverse zone de interes conservativ și
al biodiversității din țară și străinătate.

Susținător al popularizării cunoștințelor despre natură în rândul tinerilor și al iubitorilor de
natură în general, prin participarea într-o serie de proiecte dintre care amintim Proiectul
Platon, Gușterița turistică, Nature engineering smart cities, Cunoaște natura din jurul tău.
Intre hobby-uri nu pot lipsi cele legate de drumeții, turismul montan, grădinărit și arhitectura
peisageră, activități sportive - ciclism -, istorie, arta fotografică (are diplomă de fotograf
profesionist).

