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Curriculum Vitae 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Nagy Daniel  

Adresă(e) Str. Nagy Gyorgy , nr.14 
520019 Sfântu Gheorghe, județ Covasna,  România  

Mobil 0722-50.51.26   

E-mail(uri) daniel.nagy@gfbrasov.ro    și  dani_kepek@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) maghiară, cetățenia română  

Data naşterii 27/10/1976 

Sex Bărbătesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

23/09/2015 – prezent 
Director al Direcției de Control Regim Silvic și al Activității Cinegetice 
-verificarea asigurării de către proprietari, cu continuitate, a administrării fondului forestier prin ocoale 
silvice și respectarea prevederilor legale privind paza şi integritatea fondului forestier 
-verificarea respectării normelor tehnice specifice si a prevederilor amenajamentelor 
-prevenirea și combaterea tăierilor ilegale 
-controlul executarii lucrarilor de exploatari forestiere 
-controlul circulației și asigurării trasabilității materialelor lemnoase 
-controlul respectarii clauzelor contractuale de către gestionarii de fonduri cinegetice 
-controlul activității cinegetice a gestionarilor 
-verificarea evaluarii anuale a efectivelor de faună cinegetică executate de gestionari 
-controlul evaluării trofeelor de vânat 
Garda Forestieră Brașov 
Str. Ioan Slavici, nr. 15A, 
520011, Brașov, județul Brașov, România 
Silvicultură și Vânătoare 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
 
 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

04/10/2010 – 22/09/2015 
Inspector șef adjunct tehnic 
-verificarea respectării prevederilor regimului silvic de către toți deţinătorii şi administratorii de fond 
forestier  
-verificarea aplicării normele tehnice în elaborarea amenajamentelor de orice fel si a aplicării 
prevederilor acestora 
-controlul respectarii prevederilor legale cu privire la paza şi integritatea fondului forestier naţional şi a 
vegetaţiei forestiere din afara acestuia 
-controlul modului de supraveghere de catre administratori a stării de sănătate a pădurilor 
-prevenirea și combaterea tăierilor ilegale 
-controlul executarii lucrarilor de exploatari forestiere 
-controlul circulației, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialelor lemnoase 
- controlul activității cinegetice a gestionarilor 
-verificarea evaluarii anuale a efectivelor de faună cinegetică executate de gestionari 
-controlul evaluării trofeelor de vânat 
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Brasov și Comosariatul de Regim Silvic și 
Cinegetic Brașov 
Str. Panselelor, nr. 23 
520044, Brașov, județul Brașov, România 
Silvicultură și Vânătoare 

Perioada 01/04/2006 – 03/10/2010 

Funcţia sau postul ocupat responsabil paza si protecția pădurilor 

mailto:daniel.nagy@gfbrasov.ro
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Activităţi si responsabilităţi principale - paza padurilor 
- protecția pădurilor împotriva dăunătorilor 
- prevenirea și stingerea incendiilor forestiere 
- acordare uniformă de serviciu personalului angajat 

Numele şi adresa angajatorului Direcția Silvică Covasna 
Str. Koos Karoly / 5/A,  
520055 Sfântu Gheorghe, județ Covasna, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură, Vânatoare și Pescuit 
  

Perioada 25/02/2010 – 02/10/2010 

Funcţia sau postul ocupat membru 

Activităţi si responsabilităţi principale membru in Consiliul de Administratie al Regiei Naționale a Pădurilor –Romsilva R.A. 

Numele şi adresa angajatorului Direcția Silvică Covasna 
Str. Koos Karoly / 5/A,  
520055 Sfântu Gheorghe, județ Covasna, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură, Vanatoare si Pescuit 
  

Perioada 01/07/2005 - 30/03/2006  

Funcţia sau postul ocupat șef district 

Activităţi si responsabilităţi principale coordonarea activității ditrictului II Oituz 

Numele şi adresa angajatorului Ocolul Silvic Bretcu 
Str. Principala / 3, Bretcu, județul Covasna, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură 
  

Perioada 01/05/2005 - 30/06/2005  

Funcţia sau postul ocupat maistru de exploatare 

Activităţi si responsabilităţi principale coordonarea activității de exploatare din cadrul Ocolului Silvic Covasna 

Numele şi adresa angajatorului Ocolul Silvic Covasna 
Str.Kalvin / 4, Covasna, județul Covasna, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură și Exploatări Forestiere 
  

Perioada 18/06/2002 - 30/04/2005  

Funcţia sau postul ocupat Topometrist 

Activităţi si responsabilităţi principale - redactarea hărtilor de retrocedare in Autocad 
- delimitări topografice pe teren ale proprietăților retrocedate 

Numele şi adresa angajatorului Direcția Silvică Covasna 
Str. Koos Karoly / 5/A,  
520055 Sfântu Gheorghe, județul Covasna, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Silvicultură și Topografie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01/10/2002 - 01/06/2003  

Calificarea/diploma obţinută Diploma de Masterat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- rețele de transport în pădure 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Transilvania" din Brașov  - Facultate de Silvicultură și Exploatări Forestiere 
Str. Șirul Beethoven / 1, Brasov, județul Brașov,  România 

  

Perioada 01/10/1997 - 01/06/2002  

Calificarea/diploma obţinută Inginer Diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

-botanică 
-dendrologie 
-pedologie 
-mașini agricole și forestiere 
-tehnici silviculturale si de conducere a arboretelor 
-protecția pădurilor 
-amenajarea pădurilor 
-exploatări forestier 
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 -mecanizarea exploatărilor forestiere 
-instalații pasagere de scos a lemnului 
-produse forestiere 
-vânatoare 
-rețele de drumuri și construcția acestora 
-construcții forestiere - cladiri,poduri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea "Transilvania" din Brașov -Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere 
Str. Șirul Beethoven / 1, Brasov, județul Brașov, Romania 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă maghiară 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleza  C
1  

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - îmi desfășor activitatea profesională  într-un mediu în care comunicarea este foarte importantă 
- munca în echipă este esențială  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice -coordonez activitatea mai multor persoane la locul de muncă 
-gestionez bugete 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -utilizarea anumitor tipuri de echipamente specifice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-Word,Excell,Power Point,Autocad 

  

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini sportive la nivel de hobby:fotbal,inot,ski,arte marțiale 
  

Permis de conducere B  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

