Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Bogdan /Maria Cătălina

Telefon(oane)

+40 262-352216

Fax(uri)

+40 262-352217

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

catalina.bogdan@muntiimaramuresului.ro
RO

Locul de muncă vizat/
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

August 2011- prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Director
 Coordonează elaborarea Planului de Management integrat al Parcului Natural Munții
Maramureșului şi a siturilor Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramuresului si
ROSPA0131 Munții Maramureșului precum și a celorlalte arii naturale protejate mici
din custodie: Pădurea Crăiască, Pădurea Bavna, Monumentul naturii Lacul Albastru
 Elaborează regulamentele ariilor naturale protejate anterior menționate;
 Punerea în aplicare a tuturor măsurilor posibile pentru implementarea planurilor de
management ale ariilor naturale protejate anterior menţionate, în acord cu
reglementările în vigoare, în mod transparent şi participativ, prin consultarea şi
implicarea factorilor interesaţi;
 Coordonează activităţile legate de conservarea biodiversităţii, sistemului de
monitoring al biodiversităţii, ocuparea posturilor din structură, raportare, bună
fucţionare a administraţiei şi de realizarea şi utilizarea hartilor în sistem GIS;
 Sprijină dezvoltarea activităţilor de ecoturism şi silvoturism în zona parcului;
 Constituirea şi functionarea Consiliului Ştiinţific şi Consiliului Consultativ;
 Cunoaşte şi aplică legislaţia în vigoare în domeniul ariilor protejate, în conformitate cu
atribuţiile postului.
 Reprezintă aria protejată în cadrul Comisiei de Analiză Tehnică constituită la nivelul
Agenţiei Locale pentru Protecţia Mediului, în vederea asigurării respectării regimului
de arie protejată;

Numele şi adresa angajatorului

R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, str. 22
Decembrie nr. 20, Vişeu de Sus, jud. Maramureş

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conservarea naturii, managementul ariilor protejate, management forestier

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

noiembrie 2010 – august 2011
Responsabil conștientizare publică și educație ecologică

Activităţi şi responsabilităţi 
principale
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Elaborarează strategia de conştientizare publică a Parcului Natural Munţii
Maramureşului şi aplicarea acesteia,
Elaborarează Planul de Management al vizitatorilor pentru Parcul Natural Munţii
Maramureşului şi îl aplică,
Organizează de evenimente locale în vederea promovării obiectivelor APNMM;
Colaborarează cu specialişti în probleme de educaţie ecologică din ţară şi străinătate.
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Numele şi adresa angajatorului

R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, str. 22
Decembrie nr. 20, Vişeu de Sus, jud. Maramureş

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conservarea naturii, managementul ariilor protejate, management forestier

Perioada

septembrie 2006 – noiembrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Biolog

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 



Identificarea şi descrierea speciilor şi habitatelor;
Elaborarea planurilor de conservare pentru speciile prioritare, cheie sau care necesită
intervenţii de management;
Coordonare activităţi de monitorizare a biodiversităţii, organizare şi supraveghere
activităţi de voluntariat;
Colaborare cu specialişti pe probleme de biodiversitate.

Numele şi adresa angajatorului

R.N.P. Romsilva – Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, str. 22
Decembrie nr. 20, Vişeu de Sus, jud. Maramureş

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conservarea naturii, managementul ariilor protejate, management forestier

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Ianuarie 2015
Certificat de absolvire a cursului de Manager de proiect
Competente în scriere, coordonare, monitorizare si raportare in cadrul proiectelor.

Autoritatea Națională pentru Calificări

Ianuarie 2015
Certificat de absolvire curs achiziții publice

Disciplinele principale studiate / Planificarea ș derularea achizițiilor publice, evitarea conflictului de interese,
competenţe profesionale managementul contestațiilor, managementul riscurilor aferente achizițiilor publice.
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Autoritatea Națională pentru Calificări

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2006– 2009
Masterat
Expertiza și managementul sistemelor Ecologice

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Științe

Studii universitare
1998 – 2002
Licenţă ecolog
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Ecologie și protecția mediului

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – Facultatea de Științe

Studii universitare
1994 – 1998
Diplomă de bacalaureat
Liceu teoretic profil matematică – fizică

Liceul teoretic ”Octavian Goga” - Sibiu

Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba română

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

C2

Avansat

Limba engleză

C1

Avansat

C1

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

B2

Avansat

Începător

A2

Începător

A2

Începător

Limba franceză

B2 Intermediar B2 Intermediar A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Ailitati de cominicare şi experienţă de coordonare
Capacitate de muncă în grupuri eterogene sub aspect temperamental
Elaborarea şi aprobarea Planului de Management al sitului Natura 2000
ROSCI0003 şi Rezervaţiei Naturale 2581 Arboretul de castan comestibil de la Baia
Mare; Evaluarea Strategică de Mediu a Planului de management al sitului Natura
2000 ROSCI0003 şi Rezervaţiei Naturale 2581 Arboretul de castan comestibil de la
Baia Mare; Realizarea şi menţinerea bazei de date GIS în scopul implementării
eficiente a Planului de Management al ariei protejate Arboretul de castan
comestibil de la Baia Mare – contract prestari servicii în cadrul proiectului: Iniţierea
implementării managementului integrat al rezervaţiei de castan comestibil Baia Mare şi
al sitului Natura 2000 ROSCI0003” cod SMIS-CSNR 16844.
 Participă la toate etapele de elaborare a planului de management

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
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Windows, Microsoft Office, GIS, etc.
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Apartenenţă la organizaţii  Scoietatea Ecologistă din Maramureș – Clubul Civic Lacul Albastru - membru 2012-până
în prezent
Permis(e) de conducere
Publicații

Informaţii suplimentare

Da

Zoltan Feher, Catalina Trif, Andras Varga, 2008, A malaco-faunistical study of Maramures,
Romania with some taxonomical and conservation notes. Studia Universitas Vasile Goldis
vol. 18, Vasile Goldis University Press, Arad
Dragoș MIHAI, Șef serviciu Arii Protejate în cadrul RNP - Romsilva, Mobil: +40-723849096, dragos.mihai@rnp.rosilva.ro

Anexe
10.10.2016
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