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Informaţii personale  

Nume / Prenume Criţ  Maria  Nicoleta 

Adresă(e) 17B, cart. Izvor, Com. Tărlungeni,jud. Braşov, România 

Telefon(oane)         Mobil +40 0747 298 922 

Fax(uri)  

E-mail(uri) marianicoleta.rpk@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 16.08.1981 

  

Sex Feminin 

  

                 Locul de muncă  
                       Funcţia sau postul ocupat 
                            Domeniul ocupaţional 

  Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. 
  Membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.  
Silvicultură şi Exploatare Forestieră 

  

Experienţa profesională  
 
 



Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                   
                                                    Perioada 

 

Funcţia sau postul ocupat 
 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
                                                   
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

                                                Tipul 
activităţii sau sectorul de activitate 

    
                                                    Perioada 

  
Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 

       
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Perioada 

  
Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 

 Numele şi adresa angajatorului  
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
  

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 
  

Numele şi adresa angajatorului  
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
  

Funcţia sau postul ocupat 
 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 Numele şi adresa angajatorului  
   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

   Decembrie 2007 - prezent 
 
   Membru în Consiliul de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. 

Activităţi specifice funcţiei ocupate – de adoptare a măsurilor aferente administrării regiei, 
în limitele obiectului de activitate al acesteia 

   Consiliul Local al Municipiului Braşov, Bd. Eroilor, nr. 8, Braşov, România 
   Silvicultură şi exploatare forestieră 
 
    Februarie 2021 – prezent 
 
  Şef Oficiu Juridic, Resurse Umane 
  
   Activităţi specifice funcţiei ocupate; Coordonarea activităţii Oficiului Juridic, Resurse 

Umane din cadrul Regiei Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.; Reprezentarea 
intereselor regiei în faţa instanţelor de judecată; Asigurarea integrităţii fondului forestier 
administrat, în limitele de competenţă. 
Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Str. Panselelor nr. 23E, Mun.Braşov,        
România 

   Silvicultură şi exploatare forestieră 
     
 
  Aprilie 2017 – Februarie 2021 
    
   Şef Oficiu Juridic 
  Activităţi specifice funcţiei ocupate; Coordonarea activităţii Oficiului Juridic din cadrul Regiei 

Publice Locale a Pădurilor  Kronstadt R.A.; Reprezentarea intereselor regiei în faţa 
instanţelor de judecată; Asigurarea integrităţii fondului forestier administrat, în limitele de 
competenţă. 

 
 Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Str. Panselelor nr. 23E, Mun.Braşov,        
România 

   Silvicultură şi exploatare forestieră 
 
   Noiembrie 2007- Aprilie 2017 

 
Consilier Juridic 

    Activităţi specifice funcţiei ocupate; Reprezentarea intereselor regiei în faţa instanţelor de 
judecată; Asigurarea integrităţii fondului forestier administrat, în limitele de competenţă. 

    
    Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A., Str. Panselelor nr. 23E, Mun.Braşov, 
    România               
 
   Silvicultură şi exploatare forestieră 
 
 

August 2005 – Noiembrie 2007 
 
Consilier Juridic 
Reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor de judecată; armonizarea legislaţiei 
naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor cu legislaţia europeană; elaborarea de 
proiecte de acte normative; coordonarea activităţii juridice la instituţii din subordinea 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; 
 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Bd. Aviatorilor, nr. 72, sect.1, 
Bucureşti, România 

  Protecţia consumatorilor 
   Februarie 2003 – August 2005 

 
Referent de specialitate  
Asigurarea comunicării cu mass media; organizarea şi coordonarea activităţilor de protocol. 
Ministerul Culturii şi Cultelor -  Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi, Str. Londra, nr. 39, 
Sect.1, Bucureşti, România 

  Cultură 



 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare 

 

                                                  Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
/ furnizorului de formare 

 

2008 
Certificat de Absolvire - Manager de Proiect 
Camera de Comerţ şi Industrie Braşov 

Perioada  
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 
                      Numele şi tipul instituţiei de 
           învăţământ/furnizorului de formare 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

                      Numele şi tipul instituţiei de 
           învăţământ/furnizorului de formare 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obţinută 

                      Numele şi tipul instituţiei de 
          învăţământ/ furnizorului de formare 

2009 
Certificat de absolvire - Mediator 
Asociaţia Pro Medierea - Bucureşti 
 

 
 
 
2004 
Diplomă de master – Administraţie publică 
Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială 
 

 
2004 - 2005 
Diplomă de master – Prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
 

 
2003 – 2004 
Diplomă de studii postuniversitare de specializare – Drept civil şi comercial 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti 
 

 
   1999 – 2003 

Diplomă de licenţă – specializarea drept 
Universitatea  Bioterra Bucureşti, Universitatea Ovidius Constanţa 

 

 

                       Aptitudini şi competenţe    
                                                personale 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B 2  B 2  B 2  B 2  B2  

Limba franceză  B 1  C 2  B 1  B 1  B 1  

Limba rusă  A 1  C 2  A 1  A 1  C 1  

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Receptivă, sociabilă, capacitate de adaptare rapidă, spirit de echipă. 

  



Competenţe şi aptitudini organizatorice    Experienţă organizatorică instituţională, capacitate de coordonare şi control, 
responsabilitate,   adaptabilitate rapidă, bună comunicare, lucru în echipă şi individual, 
mobilizare şi eficienţă în condiţii de stres şi termene limită; 

  

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare computer Microsoft Office: Word, Internet,  programe de exploatare 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice muzică, lectură, călătorii 
 



Alte competenţe şi aptitudini Profesionalism şi responsabilitate asumată pentru activităţile desfăşurate.  
 
Implicare activă  prin organizarea şi participarea la campanii şi acţiuni de conştientizare 
publică şi educaţie pe teme de arii protejate, biodiversitate; protecţia consumatorilor, 
cultură; 
 
Experienţă dobândită în peste 15 ani de  activitate în domeniul juridic precum şi în celelalte 
domenii  în care mi-am desfăşurat activitatea; 
 
Experienţă în formularea, redactarea şi susţinerea proiectelor de acte normative, a 
proiectelor de Hotărâri de Consiliu Local (Expunere de motive, Raport de specialitate, etc.); 
 
Experienţă în domeniul contractelor, în activitatea de achiziţii publice, licitaţii 
 
 Responsabil Resurse Umane/Juridic - membru în echipa de implementare a Proiectului  
”Implementarea planului naţional de acţiune pentru conservarea populatiei de  urs brun din 
România”, finanţat prin POIM Axa Prioritară 4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare 
a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric, OS 
4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 
degradate, parteneriat pentru transferul de cunoştinţe – Activităţi de tip D – proiect aflat în 
implementare; 
 
Participarea la implementarea proiectului „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii prin 
achiziţionarea de echipamente şi maşini şi producerea de puieţi forestieri de calitate pentru 
fondul forestier proprietate publică a Municipiului Braşov”, admis la finanţare din FEADR în 
cadrul Măsurii 122 „Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii. Axa I- Îmbunătăţirea 
competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” – proiect implementat; 

 
Participarea la implementarea acordului de colaborare privind realizarea proiectului 
„Conservarea populaţiei de urs brun (Ursus Arctos) din România (LIFE FOR BEAR, ref. 
LIFE 13NAT/RO/001154”, în care Regia Publică Locală a Pădurilor are calitatea de 
beneficiar-asociat – proiect implementat; 
 
Membru în echipa de implementare a contractului cu titlul ”Monitorizarea stării 
ecosistemelor forestiere și valorificarea potențialului recreativ, cultural și istoric al pădurilor 
urbane și periurbane administrate de RPLP Kronstadt”, anexă la Contractul de finanțare nr. 
15/01.09.2016, aferent cererii de finanțare ”Creșterea competitivității economice a 
sectorului forestier și a calității vieții prin transfer de cunoștințe, tehnologie și competențe 
CDI (CRESFORLIFE)” nr. 15/01.09.2016, cod SMIS2014+ 105506 – proiect aflat în 
implementare;  

 
Membru în cadrul proiectului multianual de cercetare ştiinţifică cu tema „Excepţii 
procedurale în  perspectiva unui nou Cod de Procedură Civilă”, proiect propus de 
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti şi aprobat de Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (2008-2009) – proiect implementat; 
 
Preşedinte al Comisiei de Disciplină a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor  

   (2006-2007) 
 
Participarea în calitate de membru, reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Consumatorilor în cadrul Comisiei de tragere pentru jocurile organizate de Compania 
Naţională Loteria Română (2006-2007) 
 
Elaborarea şi editarea cursului de drept civil destinat studenţilor în anul I de la Facultăţile de 
Drept – „Curs de drept civil – partea generală”, Autori: Verginel Lozneanu, Nicoleta Rus, 
Editura Naţional, Bucureşti, 2004, ISBN 9736590704.  
 

 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

 


