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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume UŢĂ  MIHAI 

Adresă(e) Mun. Brasov 

Telefon  0268/412277 

E-mail mihai.uta@dao.rowater.ro; 

Naţionalitate română 

Data naşterii 15 ianuarie 1982 

Sex masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 
29.08.2005 - prezent: inginer SGA Brasov. 

Administratia Natională “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa 

Olt  Rm. Valcea – Sistemul de Gospodarire a  Apelor Brasov: 

- Sef Formatie de Lucru  Rupea – 2005 -2007; 

- Birou Exploatare Lucrari Hidrotehnice – 2007-2009; 

- Birou Avize/Autorizatii) - 2009- 23.06.2017; 

- Inginer Sef – 26.06.2017 – 30.06.2017; 

- Director – 01.07.2017 – prezent. 

 

 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Director la Sistemul de Gospodarire a  Apelor Brasov. 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale: 

- coordonarea tuturor activitatilor tehnice, economice si manageriale pe   

  baza obiectivelor si criteriilor de  performanta stabilite prin fisa postului; 

- realizarea programelor de activitate pentru toate activitatile din subordine 

si îndeplinirea corectă şi în termen a sarcinilor de serviciu; 

- realizarea strategiilor pe termen scurt ale institutiei, in conformitate cu 

domeniul de competenta si in limitele respectarii temeiului legal. 
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Numele şi adresa 

angajatorului 
A.N. “Apele Romane” - Administratia Bazinala de Apa Olt Rm.Valcea, str. 

Remus Bellu, nr. 6, jud. Valcea; tel: 0250/739881; fax 0250/738255. 

Sistemul de Gospodarire a Apelor Brasov – mun. Brasov, str. Maior Cranta, 

nr. 32, jud. Brasov; tel/fax: 0268/412277. 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 - coordonarea modului de folosire a resurselor de apa de pe teritoriul 

judetului si de exploatare a lucrarilor de gospodarire a apelor; 

- indrumarea activitatii de control la utilizatorii de apa si servicii de 

gospodarire a apelor, urmarirea prestarii, facturarii si incasarii  productiei  

(produse si servicii) de gospodarirea apelor; 

- analizarea schemelor cadru de amenajare a bazinelor hidrografice din judet 

si necesarului de lucrari de amenajare pentru satisfacerea necesarului de 

apa si aparare contra efectelor  distructive a apelor, in stransa  corelare  cu 

amenajarea  teritoriului; 

- asigurarea conditiilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva 

inundatiilor si de  evidenta a obiectivelor de cadastrul apelor; 

- participarea la actiunile de apare impotriva inundatiilor  si de diminuare a 

factorilor de  risc a lucrarilor hidrotehnice;  

- mentinerea unui dialog permanent cu organele si reprezentantii 

administratiei locale, alaturi de care se actioneaza in rezolvarea 

problemelor de gospodarire a apelor din raza judetului si bazinului 

hidrografic; 

- urmarirea respectarii planurilor de gospodarirea apelor la nivel de judet si  

luarea masurilor optime care se impun pentru realizarea  acestora; 

- asigurarea conditiilor pentru proiectarea si promovarea de programe de 

dezvoltare si  eficientizare a activitatii. 

Educaţie şi formare  

Perioada  

Calificarea / diploma 

obţinută 

• 2017-2018 – Universitatea Politehnica Timisoara –  

Facultatea de Hidrotehnica - Curs postuniversitar –  

Dezvoltarea Durabila a Resurselor de Apa; 

 

• 2005-2007 – inginer masterand -Universitatea Transilvania Brasov - 

Studii de Masterat -  Managmentul Ecosistemelor Forestiere; 

 

• Proiect diploma – “Soluții de regularizare a albiilor raurilor, bazate 

pe consolidari vegetative – pr. Timis (zona Stupini-Gara)”, extravilan 

mun. Brasov, jud. Brasov; 

 

• 2000-2005 – inginer - Universitatea Transilvania  Brasov – 

Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere; 

 

• 1996-2000 -  Diploma de Bacalaureat –  

Grup Scolar Forestier Curtea de Arges; 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

- aptitudini personale: - abilitati de negociere, diplomatie, toleranta; 

                                    - gandire si capacitate de analiza si sinteza; 

                                    - discernamant si capacitate de a rezolva problemele;                                 

                                    - capacitate de previziune si de evaluare obiectiva;   

                                    - putere de decizie si asumarea responsabilitatii;  

                                    - spirit de ordine si disciplina; abilitati de comunicare;  

                                    - abilitati pentru lucrul in echipa; 

                                    - dorinta de dezvoltare si capacitate de intelegere; 

                - corectitudine si flexibilitate; 

                - preocupare pentru ridicarea nivelului profesional. 

- competente personale:  

             - inteligenta de nivel superior; 

                - atentie concentrata si distributiva; 

                - echilibru emotional; 

                - placerea pentru lucrul cu oamenii; 

                - adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 

                - usurinta, claritate si coerenta in exprimare; 

                - comportament adecvat (limbaj, reguli de politete); 

                - trasaturi pozitive de  caracter; 

                - rezistenta la efort si stres. 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleza  Incepator Incepator Incepator Incepator Incepator  

Limba franceza  Bine Bine Bine Bine Bine  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, GIS, DWG, Internet Explorer, 

Outlook. 

Alte competenţe şi aptitudini  - capacitate manageriala; 

   - capacitate  de exercitiu deplina; 

- buna cunoastere a legislatiei in domeniu;  

- deschidere pentru dialog si comunicare. 

Permis de conducere Categoria B 

Hobby Calatorii, activitati in natura. 

Anexe Copie CI 

 

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

