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Date personale: 

Data și locul nașterii: 15 iulie 1976, Sector 8 (Calea Griviței), București 

Domiciliul: Sector 6, București 

Starea civilă: necăsătorit 

Naționalitatea: română 

Date de contact: taviberceanu@yahoo.com octavian@ideain.org office@ideain.org  

Telefon: 0758257621 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/octavian.berceanu 

 

Educație: 

2006-2007: cursuri Master – Instituții și managementul programelor europene, Facultatea de 
Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București.  

1999-2000: Master Rețele de Transport – Universitatea Transilvania, Brașov. 

1994-1999: Inginer silvic – absolvent al Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere – 
Universitatea Transilvania, Brașov. 

1990-1994: Liceul Teoretic Ion Neculce, Sector 1, București. 

 
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

Domeniul Politic 

2015 – prezent Membru al Partidului Uniunea Salvati Romania – USR (ex. USB) 

Domeniul Civic 

2012-prezent: Institutul pentru Dezvoltare și Inovare – IDEI, vicepreședinte – promovăm:  

 inițiativa cetățenească,  

 dialogul structurat între instituțiile statului și societatea civilă, 

 protecția mediului și  

 dezvoltarea culturală, educația non-formală. 
Împreună cu voluntarii IDEI am organizat și participat la 30 de workshopuri naționale și 
internaționale pentru educație non-formală, având peste 500 de lideri de tineret invitați de pe 
toate continentele. Activez ca formator pentru Leadershipul european în Marea Britanie. 

2015-prezent: Greenpeace Romania – consultant, colaborator și voluntar.  
2015-prezent: Asociația EcoAssist – Plantăm Fapte Bune – consultant și coordonator șantier în 

cea mai mare campanie din România pentru plantarea puieților forestieri.  
2015: Participant în toamna anului 2015 ca reprezentant al societății civile, alături de alți 19 

reprezentanți, la întâlnirea găzduită de către Președintele României – dnul Klaus Iohannis – 
prin Administrația Prezidențială, ca urmare a evenimentelor COLECTIV.  

2015-prezent: Frontline Club Bucharest (filială a Fronline Club London) – voluntar.  

 platforma de dezbateri publice cu un portofoliu de peste 60 de evenimente cu largă 

audiență și participarea actorilor sociali și instituționali la dezbateri despre principalele 

provocări cu care se confruntă societatea românească, precum:  

 libertatea presei, 

 siguranța socială, 

 reprezentativitatea cetățenească, 
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 protecția mediului și a pădurilor, 

 reforma instituțională, 

 reforma electorală, 

 dosarele mineriadelor și ale Revoluției. 

2013-2015: Uniți Salvam – simpatizant, cu experiență în: 

 construcția campaniilor de conștientizare publică privind reforma societății civile; 

 structurarea și consolidarea campaniei Salvați Institutul Cantacuzino;   

 constituirea pilonului PĂDURI și structurarea legislației forestiere ;  

 declanșarea și susținerea Grevei Cetățenești, reclamând deschiderea spectrului politic; 

 susținerea cauzei Salvați Roșia Montană.  
Rezultate: 

1. generarea masei critice de cetățeni activi civic în rândul tinerilor, 
2. sensibilizarea autorităților pentru găsirea soluțiilor financiare și continuarea activității 

Institutului Cantacuzino, 
3. schimbarea legislației silvice și reglementarea statutului pădurilor ca un bun strategic 

național recunoscut cu funcții speciale, 
4. deschiderea discuțiilor privind reforma electorală la nivelul partidelor,  
5. promovarea Roșiei Montane ca generator de coagulare civică, prin proteste, workshopuri 

și conferințe naționale sau internaționale.  
 
Domeniul instituțional public: 
1999-2003 / 2004-2007: Regia Națională a Pădurilor Romsilva R.A.: inspector în cadrul regiei 
cu următoarele atribuții: 

 Paza și protecția pădurilor – coordonator al echipelor mixte formate împreună cu 
Garda de Mediu, Poliția Ilfov, Poliția Capitalei, Jandarmeria, Garda Forestieră (ex. 
ITRSV), ANAF (ex. Garda Financiară), 

 Combaterea tăierilor ilegale și a braconajului – strategie și implementare, 
 Membru în board-ul pentru managementul ariilor protejate, 23 de Parcuri Naționale, 
 Șef șantier pentru Reconstrucția Ecologică Copșa Mică – Sibiu, 
 Șef Ocol silvic Bolintin. 

 
Domeniul economic privat: 
2015-prezent: SC Wing Computers SRL: cercetător în proiecte inovative europene pentru:  

 gestionarea deșeurilor electrice și electronice. 
2010-2015: Consultant în domeniul piețelor de capital și al investițiilor cu risc crescut cu 
următoarele atribuții: 

 Analiza macroeconomică, 

 Administrarea portofoliilor, analiza fundamentală și tehnică, 

 Oportunități investiționale pe piața de capital, 

 Managementul riscului, 

 Guvernanță corporativă și responsabilitate socială corporativă, promovarea principiilor 
și soluțiilor de guvernanță corporativă în administrarea instituțiilor și întreprinderilor de 
stat. 

2010-2014: SC Green Level SRL: administrator având obiectul de activitate principal prestări 
servicii și consultanță în domeniul forestier.  

2007-dec. 2009: SC Ocolul Silvic Lignum: Director Tehnic al companiei cu atribuții în: 
 dezvoltarea capacității de producție, peste 50 de angajați; 
 dezvoltarea rețelei rutiere și coordonarea șantierelor de lucru; 
 administrarea a 6500 de hectare de fond forestier, cu o investiție totală de peste 15 

milioane de euro. 
2004: Reprezentant în Europa pentru Jim Barna Log Company, Tennesse, US. 
2003-2004: Administrator SC Pro Garden SRL – domeniul arhitectură peisageră și spații verzi. 



 

Abilități – datorită tenacității și rezultatelor pot afirma că am acumulat expertiză solidă în: 

 angrenarea echipelor, managementul resurselor umane și construirea structurilor 
organizaționale – în domeniul civic, economic și instituțional; 

 comunicarea cu instituțiile guvernamentale, decidenții politici, agenții economici și 
societatea civilă, prin dialog structurat, reprezentativitate și negociere; 

 construirea cadrului legislativ și organizațional pentru dezvoltare economică și socială. 

Am constatat că împreună putem să oferim bucureștenilor un statut aparte prin: 

Orașul Sigur, cuprinzând:  

1. modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport public și privat al oamenilor și al 
mărfurilor, cu consecințe directe asupra dezvoltării economice și siguranței publice; 

2. un nivel redus spre zero al corupției și al ineficienței gestiunii resurselor publice; 

3. transparență decizională, informațională și trasabilitate bugetară; 

4. gestionarea siguranței cetățenilor prin reconfigurarea activității și responsabilităților 
instituționale, dublate de planuri de acțiune pentru situațiile de urgență și exerciții de 
prevenire a acestora (calamități naturale și/sau incluse în riscul activităților umane); 

5. siguranța alimentației și a lanțului de aprovizionare, corelat cu promovarea produselor 
micilor fermieri; 

6. iluminat public stradal eficient; 

7. diminuarea factorilor care exercită poluare fonică, a aerului și a apelor; 

8. consultare publică reală; 

9. alternativă politică viabilă, reprezentativă și predictibilă decizional. 

Orașul Dezvoltat, prin: 

1. resuscitarea economiei locale prin proiecte și parteneriate public-private; 

2. reducerea costurilor curente prin modernizarea infrastructurii energetice, promovarea 
surselor de energie alternativă și reabilitarea spațiilor de locuit; 

3. piață concurențială în oferirea serviciilor către populație; 

4. facilități pentru parcarea autoturismelor și deplasarea cu mijloace alternative; 

5. conservarea patrimoniului și administrarea corespunzătoare; 

6. gestiunea superioară a deșeurilor menajere, industriale și a apelor uzate. 

Orașul Frumos, prin: 

1. infrastructură verde pentru scăderea stresului și generarea unor noi spații verzi și a 
posibilităților de recreere moderne, înglobând activitatea turistică; 

2. redimensionarea importanței culturii în viața orașului prin programe culturale de calitate, 
gestionarea eficientă a spațiilor de cultură și promovarea turismului cultural; 

3. facilități educaționale și dezvoltarea capacităților unităților de învățământ prin includerea 
acestora în programe extinse de educație non-formală; 

4. acordarea de spații pentru desfășurarea activităților educaționale și generarea de huburi 
inovatoare, care să permită evenimente internaționale la standard; 

5. incluziune socială prin dezvoltarea centrelor comunitare; 

6. clădiri fără afișaje publicitare. 

Personal, cred că implicându-ne împreună putem să trăim mult mai bine, înlocuind grija zilei de 
mâine cu grija pentru manifestarea frumosului, a bunului gust, a simțului estetic și cu grija pentru 
bunăstarea și sănătatea tuturor. 



 


