Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Baratky Felix
Adresă(e) Bd-ul 1 Decembrie 1918 Nr 8 Ap 19 ;
Localitatea Orşova, Jud Mehedinţi, cod poştal 225200 România
Telefon(oane) Acasa

+4 0252 363508

Mobil: Serviciu +40252360511 ;
0735550359

Fax(uri) +40252360511
E-mail(uri) baratky.felix@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară
Data naşterii 25.10.1970
Sex Masculin
Domeniul ocupaţional

Conservarea şi protectia biodiversităţii . Arii naturale protejate

Experienţa profesională
Perioada 01.10.2010 pîna în prezent
Funcţia sau postul ocupat Inginer Responsabil relați cu comunitățile și educație ecologică
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Activităţi şi responsabilităţi Organizarea ,coordonarea și participarea la activități și evenimente pentru
principale promovarea valorilor naturale,
obiectivelor turistice, în vederea
conștientizarii publice a populației locale,turiștilor și vizitatorilor.
Organizarea ,coordonarea și participarea la programul educativ în cadrul
școlilor din arealul parcului.
Organizarea ,coordonarea și participarea la acțiuni de ecologizare pe raza parcului
Organizarea și participarea la acțiunile de întreținere și repare a traseelor turistice
Respectarea legisltiei privind ariile naturale protejate şi protecţia mediului.

Numele şi adresa RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
angajatorului
Perioada Din 01.09.2005 pîna în 30.09.2010
Funcţia sau postul ocupat Agent de teren, Responsabil turism
Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea conservării şi protejării biodiversităţii şi patrimoniului cultural şi
principale istoric ;
Aplicarea legilor şi regulamentelor ;Asigurarea securităţii în aria naturala
protejată ;
Desfăşurarea de activităţi educative şi ecologice în şcolile si comunităţi locale
din aria naturală protejată ;
Numele şi adresa Desfăşurarea activităţilor cu turiştii ; Realizarea activităţilor de relaţii publice.
angajatorului Activitati specifice pentru amenajarea potecilor şi traseelor turistice;
RNP Romsilva – Administrația Parcului Natural Porțile de Fier R.A.
Perioada Din 06.05.1991 pînă în 01.09.2005
Funcţia sau postul ocupat Pescar comercial ,liber profesionist
Activităţi şi responsabilităţi Pescuit
principale
Perioada Din 28.09.1989 pînă în 06.05.1991
Funcţia sau postul ocupat Motorist naval
Activităţi şi responsabilităţi Asigurarea funcţionării şi întreţinerea motoarelor navale
principale
Numele şi adresa Antrepriza de construcţii Hidrotehnice Galaţi(Hidrotehnica SA Galati)
angajatorului
Educaţie şi formare
Perioada Din 01.09.2008. pîna în 16.07.2010
Calificarea / diploma Inginer în Protecţia Mediului
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie în cadrul Facultătii de Ingineria şi
învăţământ Managementul
Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu Severin al Universităţii Craiova
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Perioada Din 2003 pana 2006
Calificarea / diploma Inginer colegiu
obţinută
Numele şi tipul instituţiei de Navigație Transport Fluvial şi Maritim - Facultatea de Ingineria şi
învăţământ Managementul
Sistemelor Tehnologice Drobeta Turnu Severin al Universităţii Craiova
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Limba
Limba

Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare
scrisă

B2

B
2

B
1

B
2

Maghiară B2

C
1

B
1

A
2

B
2

B
1

A
2

Engleză

Sârbă

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi Spirit de echipă, întreprinzător ,flexibilitate,obiectivitate,corectitudine
sociale ,respect ,responsabilitate, abilităţi de comunicare
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizatoric (experiență în logistică);
- experiență bună a managementului de proiect sau al echipei.
-Participarea la implementarea proiectului „Măsuri de conservare a
ecosistemelor de pădure și de zone umede din arealul Parcului Natural
Porțile de Fier ”finanţat în cadrul Programului RO02 – ”Biodiversitate și
servicii ale ecosistemelor”, Apelul pentru propuneri de proiecte nr. 3,
finanțat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE)
2009-2014., membru în Unitatea de Implementare a Proiectelor ca
presedintele Comisiei de Evaluare al achizițiilor Perioada: 30.06.2015 - prezent
-Participarea la implementarea a două proiecte finanţate din Fondul
European de Dezvoltare Regională „Măsuri de îmbunătăţire a
managementului siturilor NATURA 2000 în Parcul Natural Porţile de
Fier„ respectiv „R.N.P.Romsilva-Administraţia Parcului Natural Porţile de
Fier R.A. garant al unui sistem adecvat de management al biodiversităţii”
membru în Unitatea de Implementare a Proiectelor ca responsabil cu acţiunile
de comunicare și relații publice din cadrul proiectului, comunităților locale
prin acțiuni de conștientizare și informare-documentare a tinerei generații
precum și conștientizarea reprezentanțiilor aleși ai comunitățiilor locale, cu
privire la speciile și habitatele de inters comunitar; dezvoltarea infrastructurii
parcului aferentă traseelor tematice; semnalizarea arealelor speciilor și
habitatelor de inters comunitar; reevaluarea planului de management al
Parcului Natural Portile de Fier. Perioada: 20.09.2010 - prezent
- Participare la implementarea proiectului finanţat de către Uniunea
Europeană, prin Programul South East Europe „Managementul integrat al
diversitatii biologice si a peisajului pentru dezvoltarea regională durabilă și a
conectivității ecologice Carpați”, lider Administrația Parcului Național Piatra
Craiului , acronim Bioregio Carpathians”, ca și responsabil comunicare.(
Perioada de desfăşurare: 01.01.2011- 31.12.2013 ( cu prelungire 6 luni 30.06.2014)

Competenţe şi aptitudini Pasionat de grafica pe calculator
tehnice
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