
 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BADEA IONUT MUGUREL 

Adresă  

Telefon     0734737289 

E-mail badeaionutmugurel@yahoo.com 

Naţionalitate romana 

Data naşterii 08.06.1978 

Sex Masculin  

Experienţa profesionala  

Perioada  Iunie 2003- August 2006 

                      Functia sau postul ocupat Inginer Principal II -Control calității,  inchiereaa de contracte cu beneficiarii 

Activitatii și responsabilitti 
 

 -        Controlul calității lucrărilor 
- Incheierea de contracte cu beneficiarii 
- Menținerea legăturilor cu benegiciarii 
- Întocmirea documentației pentru recepții finale 
- Urămărirea contractelor 
- Închiderea lunară 
- Competențe IT 

                      Numele si adresa angajatorului   Adminstrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, șos. Sloboziei nr. 93, Giurgiu 

        Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Agricultură 

Experienţa profesionala  

Perioada    August 2006 – Iunie 2007 

                      Functia sau postul ocupat Ajutor Inspector Zona 3 Putineiu 

Activitatii și responsabilitti 
 

 -        Controlul calității lucrărilor 
- Incheierea de contracte cu beneficiarii 
- Menținerea legăturilor cu benegiciarii 
- Întocmirea documentației pentru recepții finale 
- Urămărirea contractelor 
- Închiderea lunară 
- Competențe IT 

                  Numele si adresa angajatorului   Adminstrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, șos. Sloboziei nr. 93, Giurgiu 

      Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Agricultură 

Experienţa profesionala  

Perioada  Iunie 2007- August 2009 

                      Functia sau postul ocupat Inspector Zona 3 Putineiu 

Activitatii și responsabilitti 
 

  -       Controlul calității lucrărilor 
- Incheierea de contracte cu beneficiarii 
- Menținerea legăturilor cu benegiciarii 
- Întocmirea documentației pentru recepții finale 
- Urămărirea contractelor 
- Închiderea lunară 
- Competențe IT 

                     Numele si adresa angajatorului   Adminstrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, șos. Sloboziei nr. 93, Giurgiu 

    Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Agricultură 

Experienţa profesionala  

Perioada  August 2009 – Decembrie 2011 

                      Functia sau postul ocupat Șef Birou relații cu beneficiarii 

Activitatii și responsabilitti 
 

  -       Incheierea de contracte cu beneficiarii 
- Menținerea legăturilor cu benegiciarii 
- Întocmirea documentației pentru recepții finale 
- Competențe IT 
- Urmărirea contractelor 



                 Numele si adresa angajatoruluit   Adminstrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, șos. Sloboziei nr. 93, Giurgiu 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate   Agricultură 

Experienţa profesionala  

Perioada  Ianuarie 2012 – Aprilie 2013 

                      Functia sau postul ocupat Șef Serviciu resurse Umane 

Activitatii și responsabilitti - Planifică activitatea de resurse umane 
- Organizeazaă personalul departamentului de resurse umane 
- Recrutează, intervievează și selectează angajații pentru posturile vacante 
- Asigură interpretarea corectă și aplicarea politicilor de personalul ale firmei 
- Ține evidență documentației necesare activităților departamentului privind salarizarea, asigurările 

social, fluctația  de personal , angajări, promovări 

                   Numele si adresa angajatorului CNF Giurgiu nav SA 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Transport fluvial 

Experienţa profesionala  

Perioada  Aprilie 2013 – Noiembrie 2015 

                      Functia sau postul ocupat Inginer Șef 

Activitatii și responsabilitti - Organizeaza, coordonează și controlează serviciile din subprdine 
- Controlul calității lucrărilor 
- Închiderea lunară 
- Menținerea legăturilor cu beneficiarii 

                  Numele si adresa angajatorului SC Giurgiu Servicii Locale SA 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Administrația Publică Locală – Servicii publice de interes local 

Experienţa profesionala  

Perioada  Noiembrie 2015 – Iunie 2018 

                      Functia sau postul ocupat Șef  Formația CA Giurgiu  

Activitatii și responsabilitti -  Organizeaza, coordoneaza formația din subordine 
- Controlul calității lucrărilor 
- Închiderea lunară, menținerea legăturilor cu beneficiarii   

                  Numele si adresa angajatorului ABA AV – SGA Giurgiu 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Gospodărire Apelor  

Experienţa profesionala  

Perioada  Iunie 2018 – Mai   2020   

                      Functia sau postul ocupat Șef  SH Giurgiu 

Activitatii și responsabilitti - Organizeaza, coordoneaza sistemul hidrotehnic 
- Îndrumă, coordonează, conduc şi răspund de activitatea formaţiilor  din subordine pe linie de 

exploatare, întreţinere,reparaţii curente lucrări din administrare, cursuri de apă, cadastru, aparare 
împotriva inundaţiilor, protecţia calităţii apelor şi administrativ; 

                  Numele si adresa angajatorului ABA AV – SGA Giurgiu 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Gospodărire Apelor  

Experienţa profesionala  

Perioada   Mai   2020 - prezent   

                      Functia sau postul ocupat Director SGA Giurgiu 

Activitatii și responsabilitti - organizează, gestionează și controlează activitatea S.G.A.-ului  pe baza unor obiective și criterii de 
performanţă, cuantificabile, stabilite de catre A.B.A. Argeș – Vedea; 

                  Numele si adresa angajatorului ABA AV – SGA Giurgiu 

   Tipul actiivitatii sau sectorul de activitate Gospodărire Apelor  

  

Educație și formare  

Perioada Mai 2006 -  Noiembrie 2006 

Calificare/ diplomă obținută Cursuri  postuniversitare de perfecționare  

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Informaica aplicată și metode numerice, Sistemul european  de monitorizare a mediului, Crearea 
bazelor de date și exploatarea lor (G.I.S.), Viituri și apărarea împotriva inundațiilor 

Numele și tipul instituției de îinvățământ / 
furnizorul de formare 

Universitatea Tehnică Gh. Asachi – Facultatea de Hidrotehnică, Iași 



Nivelul în calificare națională sau 
internațională  

Națională 

Educație și formare  

Perioada 2003 - 2005 

Calificare/ diplomă obținută Ingineria rurală și protecția mediului – Diplomă Master 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Politici si strategii de dezvoltare rurală integrată, Monitoringul factorilor și proceselor de mediu, 
Sisteme de gestiune a bazelor de date, managementul resurselor locale de apă 

Numele și tipul instituției de îinvățământ / 
furnizorul de formare 

Universitatea de Științe Agronomic și Medicină Veterinară – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și 
Ingineria Mediului, București 

Nivelul în calificare națională sau 
internațională  

Națională 

Educație și formare  

Perioada 1998 - 2005 

Calificare/ diplomă obținută Ingineria rurală și protecția mediului in agircultură  - Inginer 

Disciplinele principale studiate/ 
competențe profesionale dobândite 

Chimia factorilor de mediu, programe pe calculator, Hidraulică, Rezistența materialelor, Procese și 
produse poluante, Irigații, drenaje și desecări 

Numele și tipul instituției de îinvățământ / 
furnizorul de formare 

Universitatea de Științe Agronomic și Medicină Veterinară – Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și 
Ingineria Mediului, București 

Nivelul în calificare națională sau 
internațională  

Națională 

Educație continuă Din punct de vedere sindical: 

 Secretar general al Sindicatelor din Îmbunătățiri Funiciare Giurgiu (Septembrie 2009 – 
decembrie 2011); 

 Membru al Comsiei Naționale de Tineret CNS Cartel ALFA (aprilie 2010 – iunie 2011); 

 Participant al proiectului european ”Munca decenta pentru o Viață Decentă – Stimularea 
strategiilor și politicilor internaționale ale sindicatelor”; 

 Absolvent al cursului d eformare multiplicatori pentur platforma de e-learning, în cadrul 
proiectului european ”LIDERO – Noi competențe sociale pentru delegații sindicale”; 

 Absolvent al Academiei Sindicale – din cadrul unui proiect derulat de Fundația Friederich 
Ebert România, împreună cu CNS Cartel Alfa, CNSLR Fratia , BNS și CSDR. 

Aptitudini și competențe personale  

Limba maternă  Română 
 

Înțelegere Vorbit Scris 

Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

A2  A2 A2 A2 A2  
 

Autoevaluare 

Nivel european 

Limba Engleză 

Competențe și abilități sociale Lucrez într un mediu profesional  în care  munca de echipa  esențială; persoana sociabilă 

Competențe și aptitudini organizatorice Am coordona actitatea colegilor mei în cadrul  biroului pe care îl conduc, am organizat seminarii cu 
beneficiarii serviciilor de irigații și desecare, am colaborat cu ONG – uri, ministere și autorități locale 

Competențe si aptitudini de utilizare a 
calculatorului  

MS OFFICE (Word, Excell, Powerpoint), Ciel 

Permis de conducere  Permis auto categoria B 

 


