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INFORMAŢII PERSONALE  
  

Nume EREMIA NICOLAE 
Adresă  Sat Jitaru , Oraș Scornicești , Jud. Olt 

Telefon   mobil: 0747076315 

Fax - 

E-mail eremia.nicolae1960@yahoo.com 
 

Naţionalitate Română 
 

Data naşterii  17 mai 1962 

Locul de muncă vizat/ 

Domeniul ocupaţional 

Șef SHI Olt 

Inginer 

 

 
                               

 

 

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA, SHI Olt 

Sediul în Jitaru, jud Olt 

Gspodărirea apelor 

 

Inginer 

Desfășurarea activității de GRA, efectuarea controalelor la folosințele cu impact 

major asupra cantității si calității apelor, întocmire procese verbale de producție, 

verificare dosare de obiectiv, aplicare penalități,  

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 

Perioada 10 februarie 2011 –  prezent 

• Numele şi tipul companiei 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

Perioada 12 aprilie 2003–  10 februarie 2011 
 

• Numele şi tipul companiei 
 

 
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ ARGEȘ-VEDEA, SHI Olt 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Sediul în Jitaru, jud Olt 

Gospodărirea apelor 

Inspector 

 

Efectuează controale la folosinţe de apă, staţii de epurare, construcţii 
hidrotehnice, exploatări de balast din albii şi terase; constatarea contravențiilor la 
normele legale în vigoare, întocmirea lunară a situaţiei controalelor efectuate;  
aplicarea sancțiunilor contravenționale prevăzute în legislația din domeniul 
gospodăririi apelor; efectuearea acţiunilor de control împreună cu celelalte 
autorităţi publice teritoriale; elaborează rapoarte şi informări solicitate privind 
controlul; participarea în caz de producere a poluărilor accidentale la activitățile 
operative de avertizare a utilizatorilor de apă și a autorităților 
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         Perioada 16 noiembrie 1993 –  12 aprilie 2003 

• Numele şi tipul companiei 
 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

 

 REGIA AUTONOMĂ APELE ROMÂNE RA, Filiala teritorială Pitești 

Sediul în Jitaru, jud Olt 

Gospodărirea apelor 

Tehnician dispecerat 

Preluare apeluri de urgență, colectare date din teren și prelucrare 

informaţii recepţionate, urmăreşte şi supraveghează evoluţia în timp a 

prognozelor hidrometeorologice 

 

• Perioada 01 decembrie 1983 – 15 noiembrie 1993 

• Numele şi tipul companiei 

 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 Funcţia sau postul ocupat 

 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

 

 

  

• Perioada 19 aprilie 1982 – 28 noiembrie 1983 

 

• Numele şi tipul companiei 

 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 

 Funcţia sau postul ocupat 

 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

Perioada 01 august 1981 – 17 aprilie 1982 

Numele şi tipul companiei 

 

 Tipul sau sectorul de activitate 

 

 Funcţia sau postul ocupat 

 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 
 

 

 

 

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE, Mărgineni 

 
 
Vegetal 

Șef fermă 

Întocmirea planului de cultură, urmărirea producției, coordonarea activității 
angajaților din subordine coordonare, organizare şi conducere a întregii 
activităţi din ferma şi de monitorizare a activităţilor de producţie, transport, 
depozitare şi valorificare a produselor, organizarea fluxului anual de 
producţie, elaborarea planului de aprovizionare, monitorizarea activităţii de 
producţie vegetală 

 

 

Ministerul de Interne, UM 0609 București 

 

Stagiu militar 

 
Sergent 

 
Supraveghere obiective speciale 

 

 

COOPERATIVA AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE, Mărgineni 
 
Vegetal 
 
Tehnician 
 

Urmărirea și suprafegherea activităţilor  de înființare culturi agricole. 



C U R R I C U L U M   V I T A E  
 

14.01.2020 Pagina 3 – Curriculum vitae 

Eremia Nicolae 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

• Perioada mai 2011 – iunie 2011 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

• Tipul calificării/diploma obţinută 

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ 

 

 

Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea 

Curs postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională în domeniul 
Monitorizarea și implementarea directivei nitraților 

Diplomă de absolvire competenţelor din 12.06.2011 

 

• Perioada octombrie2007 –iulie 2010 

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

USAMV Bucuresti, filiala Slatina   

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 
Inginerie economică și management, Facultatea de management, 
inginerie eonomică în agricultură și dezvoltare rurală – Departamentul de 
învățământ la distanță. 

• Tipul calificării/diploma obţinută 
Diplomă de licenţă 

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ 
Licenţă 

 

 

• Perioada 1977 – 1981 

 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea 

profesională 

Liceul Agroindustrial, Slatina, jud. olt 

• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Agronomie 

• Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  

• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ Liceul 4 ani 
 

 

 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ 

 

 

 

Româna 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE                       

• abilitatea de a citi 

• abilitatea de a scrie 

• abilitatea de a vorbi 

Rusă        Franceză 

    2                 2                    

    2                 2                    

    2                 2                    

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE                                    

 

Nu  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE            

 

Spirit de echipă; disponibilitate pentru lucru în echipă; capacitate de 
adaptare şi comunicare; seriozitate; 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  ORGANIZATORICE       Spirit organizatoric; aptitudini de coordonare; experienţă în domeniul 
inginerie și management; abilităţi de leadership; capacitate de analiză şi 
sinteză; spirit analitic; capacitate de înțelegere a problemelor , spirit de 
observare, aptitudini de comntrol și comunicare, receptiviate față de nou, 
capacitate de asimiare informații 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE   
 

Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Outlook, Comunicaţii mobile,  
etc. 

PERMIS DE CONDUCERE Da 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE Nu 

 

 
          EREMIA NICOLAE  


