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INFORMAŢII PERSONALE Cristian Vasilică IGNAT 
 

 

Bld. Basarabia, nr. 234-236, București, codul poştal 22133, România 
Acasă 021 340 46 56    Personal  0722 531 358
ignatcristian1976@yahoo.com, vasilica.ignat@map.gov.ro

   Serviciu 0754 231 063

 
 

Sexul M| Data naşterii 21/01/1976 | Naţionalitatea ROMÂNĂ 

 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
 

 
11.09.2018 – PREZENT 
 
Inspector Șef – Garda Forestieră Brașov – Ministerul Apelor și Pădurilor 
                                                                                            (Brașov, Calea Plevnei 46-48, www.gfbrasov.ro) 
Managementul activităților de silvicultură, de control regim silvic și cinegetic. 
 
08.03.2017 – 11.09.2018 
 
Șef serviciu –                  Serviciul Control Regim Silvic și Cinegetic – Direcția Control Silvic și Cinegetic –  
                                          Ministerul Apelor și Pădurilor 
                                                                                  (București, Calea Plevnei 46-48, www.apepaduri.gov.ro). 
 Asigurarea implementării strategiei de dezvoltare a silviculturii în domeniul controlului aplicării regimului silvic. 
Coordonarea activităților de control silvic și cinegetic. 

 
01.03.2009 – 08.03.2017 
 
Consilier Superior -  Direcția Generală Control – Ministerul  Mediului, Apelor și Pădurilor 
                                                                                               (București, bld. Libertății nr. 12, www.mmediu.ro) 
Atribuţii de control în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură destinată îndeplinirii 
funcţiei de autoritate de stat în domeniile pădurilor şi ale vânătorii;  coordonarea structurilor teritoriale de 
specialitate. 

 

2010 - PREZENT 

Formator, Evaluator Competențe Profesionale  - Fundația Natural Global 

                                                                                                               (Islaz, Brănești, str. 1 Decembrie nr. 1 A)  

Formare profesională pentru calificările: Tehnician silvic, Paznic de vânătoare, Agent de securitate, Operator 
la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri 

Evaluarea competențelor profesionale la calificarea Operator la recoltarea și toaletarea arborilor forestieri 

 
10.10.2007-  01.03. 2009 
 
Consilier Principal - Direcţia Păduri Private şi Dezvoltare Forestieră - Ministerul Agriculturii Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale                                                                              (Bucuresti, bld. Carol I, nr. 2-4, sector 3, www.madr.ro) 

Activităţi de reconstrucţie ecologică forestieră, împăduriri, perdele forestiere, verificarea studiilor de 
fezabilitate, urmărirea execuţiei bugetare pentru obiectivele aflate în programul de investiţii. 
             
28.08.2002 - 31.08.2004 

Preşedinte C.A., Inginer Silvic -  S.C. Romforest Plus S.A. 

                                                                                                                   (București, str. Remetea nr. 6, sect. 2) 

Organizare şi executare proiectare amenajamente silvice, exploatare forestieră, împăduriri. 
 
01.09.2001-10.10.2007 

Profesor -  Colegiul Silvic Theodor Pietraru - Brăneşti 
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                                                                            (Brănești, str. slt. Petre Ionel nr. 4. www.colegiulsilvicbranesti.ro)

Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare - învăţare pentru materii de specialitate silvică. 
 
17.08.2000 - 24.09.2001 
 
Șef district -  Direcţia Silvică Târgovişte - R.N.P. Romsilva R.A. 
                                                                (Târgoviște, bld. Regele Carol I, nr. 68, jud. Dâmbovița, www.rosilva.ro)

Conducerea și coordonarea activităților care se desfășoară pe raza districtului silvic. 
EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
 
PERIOADA 
 
CALIFICAREA /  
DIPLOMA OBȚINUTĂ 
 
NUMELE ŞI TIPUL 
INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÂNT / 
FURNIZORULUI DE FORMARE 
 
COMPETENȚE OBȚINUTE 
 

2015-2016 
Certificat de calificare profesională - Ofițer de legătură pentru securitatea infrastructurilor critice 
naționale/europene  
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 
Cunoaşterea legislaţiei naţionale şi europene în domeniul protecţie infrastructurilor critice, precum şi 
cunoştinţe specifice în specialitatea domeniului de activitate al obiectivului în cadrul căruia activează. 
 
2012.2014  
Diplomă de Master - Managementul Informațiilor de Securitate Națională  
Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul”  
Înțelegerea superioară și contextuală a cunoștiințelor din domeniul științe militare și utilizarea metodelor de 
cercetare; 
Conceperea, elaborarea și elaborarea unui proiect de cercetare științifică și de a face managementul 
cercetării în condițiile respectării deontologiei profesionale; 
Comunicare instituțională pe linie profesională și cu societatea civilă în contextul domeniului de cercetare 
 
2004  
Doctorand în Domeniul Ştiinţelor Agricole şi Silvice - Secţia Silvicultură - cu tema - "Cercetări tehnico 
economice privind creşterea nivelului de gospodărire şi a eficienţei economice în activitatea de valorificare a 
lemnului prin crearea centrelor de prelucrare primară” 
 
1994 - 1999   
Diplomă de licență - Inginer - Specializarea Silvicultură - Facultatea de Silvicultură - Universitatea „Ştefan 
cel Mare”,  Suceava 
Fundamentarea managementului durabil al fondului forestier, al fondului cinegetic, salmonicol şi al conservării 
biodiversităţii; 
Elaborarea și implementarea proiectelor tehnico- economice privind reglarea procesului de producţie 
forestieră, cinegetică și salmonicolă; 
Aplicarea măsurilor de protecție, ameliorare și creștere a productivitătii ecosistemelor forestiere; 
Controlul şi aplicarea prevederilor cadrului legal, administrativ, financiar-contabil și de piață specific silviculturii;
Administrarea sistemului informaţional specific sectorului forestier. 
 
1990 - 1994 
Diplomă de Bacalaureat – profilul Matematică – Fizică - Liceul „Grigore Ghica vv”- Dorohoi  
 
2013 
Certificat de absolvire pentru ocupația Formator – Management &Trading Solution București 
 
2013 
Certificat de absolvire pentru ocupația Manager de Proiect – Management &Trading Solution București 
 
2009  
Building capacity in training curricula and assessment development – Vapro International – Hague -
Netherlands  
 
2009  
Absolvit program de perfecţionare –  Modernizarea managementului financiar contabil în instituţiile 
publice – Institutul Național de Administrație București  
 
2008   
Permisul european de conducere a computerului Complet -  ECDL România  
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Concepte de bază, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de 
date, Prezentări, Utilizare internet şi poştă electronică. 
 
2003  
Certificat de acordare a Definitivării în învătământ – Universitatea Transilvania Brașov 
 
2003 
Certificat de absolvire specializarea Inspector resurse umane - I.C.E. Felix, București 
 

 
 
 
 
 
STAGIU MILITAR  
 
 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
 
 
 
 
LIMBI STRĂINE 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE 

 
PERMIS DE CONDUCERE 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 
 
 
HOBBY 
 
CARACTERIZARE 
 
 
  
INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

2002-2003  
Certificat de Absolvire a Departamentul pentru pregătirea personalului didactic – Universitatea Tehnică 
de construcții București 
Logică, psihologie educațională, pedagogie, metodică, sociologia educației 
 
Stagiu militar satisfăcut – grad sublocotenent în rezervă – O.M.I. – U.M. 0865 Câmpina 
 
Persoană sociabilă, deschisă, perseverentă, cu o mare dorinţă de a învăţa şi de a se perfecţiona continuu. 
Meseria de profesor necesită o relaţionare bună cu elevii şi cu adulţii care participă la cursurile de pregătire 
profesională. 
Funcţia de consilier în cadrul unei  instituţii publice presupune o relaţionare permanentă cu oamenii, evaluarea
situaţiilor diverse întâlnite cu ocazia controalelor de specialitate în ţară.  
 
Engleza nivel – bine 
 
Bune aptitudini organizatorice şi de conducere 
 
 
Categoria B din anul 1994 
 
Abilităţi privind folosirea echipamentelor tehnice din domeniul silviculturii (clupă, ruletă, busolă, motofierăstrău,
dendometru, clinometru, staţie totală, teodolit, nivelmetru, planimetru) 
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ. 
 
Tenis de masa, excursii 
 
Caracterizare:  comunicativ, calm, deschis la tot ce e nou, dinamic, dornic de a munci, capabil de a lucra în 
condiţii de stres, operativ, spirit de echipă şi iniţiativă, altruist, patriot. 
 
 
Persoane de contact, referinţe 
 
Cristescu Mihail – Director Colegiul Silvic  Th. Pietraru Telefon:   0723 262 064; 
 
Mihălcioiu Viorel – Inspector șef -  Garda Forestieră - Telefon: 0746 168 365; 
 
Coroamă Daniel – Secretar de Stat Păduri -  Ministerul  Apelor și Pădurilor - Telefon: 0736 166 106. 
  
Semnătura, 
Cristian Vasilică IGNAT 
 
 

 


